


 من نحن؟
      شركة درايف 7 هي إحدى شركات مجموعة العيوني لالستثمار والمقاوالت تأسست عام 2006 

وتعمل تحت ا�سم التجاري المسجل «درايف 7»، وهي أحد الشركات الرائدة في المملكة العربية 
السعودية والمتخصصة في تركيب أفالم العزل الحراري عالية الجودة للمباني والمنشآت ذات 
الواجهات الزجاجية إضافة إلى تقديم خدمات تركيب أفالم العزل الحراري والحماية والعناية 

الكاملة بالمركبات وخدمات ما بعد البيع.

     سجلت شركة «درايف 7» نموا ملحوظ¢ على مستوى السوق السعودي وتطورا الفت¢ في السنوات 
القليلة الماضية وانعكس هذا التطور على مستوى ا§داء و جودة المنتجات والخدمات المقدمة.

     حيث تعتبر أفالم العزل الحراري (درايف7) واحدة من أفضل المنتجات العالمية في العزل الحراري 
إضافة إلى وجود فريق فني متخصص ومدرب يشرف على عمليات التركيب وخدمة ما بعد البيع 

والتركيب.



رؤيتنا..
      تتطلع شركة درايف7 للوصول إلى أعلى مستويات الريادة في السوق السعودي ومنطقة الخليج 

العربي من خالل تطوير أفضل منتجات أفالم العزل الحراري العالمية بشكل يتناسب مع الطفرة 
العمرانية والمعمارية التي تشهدها منطقة الخليج العربي بشكل عام والمملكة العربية السعودية 

بشكل خاص، وأن نصبح جزء من منظومة توفير الطاقة والحفاظ عليها في المنطقة إضافة إلى 
تقديم أعلى درجات الرفاهية والراحة وا§مان لعمالئنا.  

مهمتنا..
      نحن نلتزم بتوفير أفضل بيئة للعمل والمعيشة داخل المنشآت والمباني ذات الواجهات الزجاجية 

من خالل تقديم أفضل منتجات أفالم العزل الحراري فائقة الجودة والتي يتم تركيبها على أيدي فرق 
فنية متخصصة ومدربة.  

      كما تحمل شركة درايف 7 على عاتقها مهمة تزويد العمالء بأفضل الحلول الخاصة بأنظمة 
الحماية وا§مان والراحة وكذلك أنظمة الترفيه من خالل تقديم منتجات متميزة وخدمات

عالية المستوى.



 خدمات درايف7

خدمات السيارات

خدمات المباني



 خدمات السيارات



العزل الحراري

حماية المقدمة

حماية خارجية وداخلية

DVD شاشات

شاشات المالحة

تلبيس المراتب



 خدمات المباني



هنا تنتهي
رحلة الشمس

أعـلى عـازل حـراري عـالمي
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أفالم العزل الحراري

الشمس ترسل أشعتها لألرض وكائناتها، ولإلنسان حاجته 
المحدودة منها ..

كل ماتحتاجه من الشمس ضوءا يمنحك جوًا هادئًا مريحًا ، 
وحرارة أقل، وأشعة صحّية .. 

ومن هنا تطورت تقنيات عالية الجودة لصناعة فيلم 
العازل الحراري والذي يتشكل بسماكته الرقيقة من 

عدة طبقات متناهية الدقة، بينها طبقة معدنية خاصة 
تعمل على عكس وكسر اإلشعاعات المضّرة واإلشعاع 

الحراري، والسماح فقط للضوء بالعبور حسب درجة الضوء 
المطلوبة.  

حيث تصل نسبة العزل فيها إلى 95 %، هذه 
المواصفات يتم توضيحها قبل التركيب عبر أجهزة 

قياس دقيقة معتمدة عالميًا ومتوفرة لدى الشركة.

أنت التحتاج 
كل الشمس ..
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أفالم العزل الحراري

اليمكن ان تعمل بكفاءة أمام إشعاع أو وهج مزعج يسطع 
في عينيك، إنك تعشق الضوء لكنك تشيح وجهك عن 

األشعة المباشرة لتشعر بالراحة وتستطيع البقاء في 
المكان لوقت أطول.. 

إن أكثر عوامل العطاء ومحفزات النجاح تأثيرًا هو الراحة 
النفسية للموظف والعمل في جو بارد بديع .. حيث 

أظهرت الدراسات أن القدرة على التركيز تهوي  إلى 
النصف إذا كانت درجة الحرارة فوق 24 درجة مئوية وهو ما 

يؤثر سلبًا على مستوى األداء العام واإلنتاجية. 

أفالم درايف 7 تمنحك جوا باذخًا داخل مكتبك، حيث 
الحرارة وال إشعاع .. فقط ضوء فاتن يتسلل بخجل 

ليمنحك اإلحساس بالمتعة!

اعمل في النور
وانعم بالظل!
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أفالم العزل الحراري

تتسلل الشمس يوميًا من خالل زجاج النوافذ كي تسرق 
بأشعتها )فوق البنفسجية( األلوان الزاهية لألثاث وتحيلها 

إلى ألوان شاحبة وباهتة ..
إن الذين يقومون بتغيير األثاث كل فترة ويدفعون الكثير 

لذلك، اليدركون أن الشمس هي أهم األسباب الخفية 
في شحوب ألوانها، وتفتتها، وظهورها بمظهر القديمة 

مهما كانت كفاءتها وقيمتها .. 

احتفظ بجمال أثاثك ورونق ألوانه لوقت أطول ..
درايف7 تضمن لك عزل %99 من األشعة فوق البنفسجية 

المسئولة بشكل مباشر عن تغير األلوان..

الشمس
تسرق ألواننا..
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أفالم العزل الحراري

ربما سمعت أو قرأت عن تأثير التعرض الطويل ألشعة 
الشمس على الجلد ، وماقد تحدث من آثار تصل - السمح 

الله - إلى سرطان الجلد ..  وأورام ميالنوم واإلصابة 
بالتجاعيد بوقت مبكر ..

ورغم أن بعضها تقارير طبية معتمدة، لكنك لست بحاجة 
ماّسة لتأكيدها، وربما لست بحاجة ألن تعرف أن أكثر من 

ستين ألف شخص يموتون سنويا بسبب أشعة الشمس 
)حسب تقرير منظمة الصحة العالمية(.

لست بحاجة لكل ذلك مادام هناك حل يريح البال ..
ألن أفالم العزل الحراري من درايف 7 تعزل %99 من 
األشعة )فوق البنفسجية( وهي المسبب المباشر 

لجميع هذه األضرار الصحّية ..

ثمة خبر
يبعث للقلق!
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أفالم العزل الحراري

“ %78 من فاتورة الكهرباء بسبب التكييف “..
هذا ما أثبتته الدراسات الحديثة .. ناهيك عن ماتفرضه 

شركات الكهرباء من شروط على الشركات في فترات 
الذروة لتخفيف األحمال..

هذا باإلضافة إلرتفاع تكاليف الصيانة ألنظمة التكييف 
نظرًا لألحمال العالية بسبب الطقس ..

تصل نسبة العزل الحراري في أفالم درايف 7 إلى 95% 
، مما يجعلها حاًل مواتيًا لكل هذه التكاليف الناتجة بسبب 

الحرارة.

إن ماتدفعه من مبلغ لعزل زجاج منشأتك، تستعيده 
خالل وقت قصير من خالل التوفير الكبير في فواتير 

الكهرباء .. 
وحين تتسلل الشمس إلى محفظتك فالبد أن 

تضع العازل في طريقها ..

حين يكون الجو ساخنا

تكون فاتورة الكهرباء

أشّد سخونة!
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أفالم العزل الحراري

وهذا قدر كل األشياء الجميلة ..!

وحين يتعرض الزجاج ألي مؤثر خارجي من مواد صلبة أو 
موجات بسبب إنفجار أو غيره ، تتطاير شظايا الزجاج مسببة 

أضرارًا صحية ومادية ..

من المزايا اإلضافية المهمة ألفالم العزل الحراري، هو 
أنها تجعل الزجاج أكثر تماسكًا )وبالطبع أكثر جمااًل ! ( حين 

يتعرض لهذه المؤثرات مما يضمن أقل قدر من األضرار 
.. عن طريق تماسك قطع الزجاج وعدم تناثرها في الهواء 

وذلك ألنه يتم تركيبها على السطح الداخلي للزجاج، مما 
يمنح أمانًا أكثر داخل المبنى.

يتوفر لدى درايف7 أيضا أفالم خاصة للحماية 
بسماكات عالية، تحمي الزجاج من الكسر المتعمد، 

وتجعل العبور من خالل الزجاج أمرًا صعبًا.. 
ومتعذرًا..

الزجاج جميل
لكنه هشّ ..
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أفالم العزل الحراري

طبقة العزل المعدنية

طبقة اللون

طبقة الالصق

الغالف البالستيكي الخارجي

تتكّون أشعة الشمس من ثالث أنواع أساسية من اإلشعاع، 
وهي )1( الضوء المرئي Visible Light  والذي نستطيع 
   Infrared – IR فقط رؤيته ، )2( األشعة تحت الحمراء

والتي نشعر بها ألنها المسئولة األساسية عن الحرارة حيث 
أن أكثر من %90 من حرارة الشمس صادرة عن طريق هذا 

 ultraviolet – UV  النوع ، )3( األشعة فوق البنفسيجية
والتي تتسبب بتأثيرات جانبية مضّرة للجلد ولتغير ألوان 

األثاث.

وبالتالي فإنه يتم تصنيع أفالم العزل الحراري عن طريق 
تكنولوجيا عالية الدقة لمعالجة هذا التنوع اإلشعاعي، 

حيث يتشكل الفيلم بسماكته الرقيقة من عدة طبقات 
خاصة، من بينها طبقة معدنية تعمل على عكس 

وكسر اإلشعاعات المضّرة واإلشعاع الحراي ، 
والسماح فقط للضوء بالعبور حسب درجة الضوء 

المطلوبة. 

ليس
طبقة واحدة !
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