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Owner Word

Owner Word

“We are pleased to introduce our company 
through this profile, the following pages 
summarize our past experience, current 
projects, future goals and practical capabilities, 
as we have reached an advanced and distinct 
stage in quality, design and productivity.
Our pride is built on highly qualified staff, 
a high level of  quality and on the trust of  
our customers and suppliers. In addition to 
working in the spirit of  a one team looking 
forward to achieve the goals and plans of  a 
more successful future.
We are committed to delivering the best and 
highest quality of  work to our customers”.

كلمة املالك

“إنه ملن دواعي سرورنا أن نقدم شركتنا من خالل 
هذا امللف. و توجز الصفحات التاليه تجربتنا املاضية ، 

واملشاريع الحالية واألهداف املستقبلية والقدرات العملية. 
و قد وصلنا الى مرحله متقدمه و متميزه في النوعية 

والتصميم واالنتاجيه.
فخرنا مبني على موظفني على درجة عالية من الكفاءه و 
مستوى عالي في النوعيه و على ثقه منحة لنا من العمالء

واملوردين. و يضاف الى ذلك العمل في روح الفريق الواحد 
متطلعني لتحقيق أهداف وخطط مستقبيله أعلى وأكبر.

مؤكدين التزامنا لتقديم األفضل واملتميز لجميع عمالئنا“.
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Exhibitions
&Partnerships

As a leading architectural glass products company, 
we are always seeking to build strong connections 
with the world’s most remounted and top suppliers 
in the glass field. 
There suppliers come from different parts of  the 
world, providing the highest quality of  products 
with continues changes in their designs to meet the 
customer needs and requirements.

بصفتنا شركة رائدة في منتجات الزجاج املعماري ، نسعى دائًما إلى 
بناء روابط قوية مع أكبر موردي الخدمات في العالم في مجال الزجاج.
موردونا من أجزاء مختلفة من العالم ، موفرين أعلى جودة للمنتجات 

مع التغييرات املستمرة في تصاميمهم لتلبية احتياجات ومتطلبات 
العمالء.

معارض وشراكتنا التجارية

www.lamberts.de

Architectural Glass Art

Exhibitions &Partnerships 4
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Our mission is to be the most preferred, full-service glass solutions provider . Our 
values and guiding principles inform everything we do and help us achieve this 
goal. These include: 
 
Ensuring customer satisfaction
Creating value for our shareholders
Respecting the environment
Strengthening our systems
Being socially conscious
Building on human potential
Using specialised knowledge and facts to provide solutions
Continuously improving our services and skills
Safety for users
 
We would like to be seen by our customer as A One Sourcing for all Architectural 
& Decorative Glass Applications, Hardware Accessories, Machinery, and Ceramic 
Products.
 
Our‘concept to completion’ design service ensures that what you commission is 
both unique, and absolutely perfect for your space.

We Will Fulfill Effectively All your Needs With
Quality Product
Unique Designs
Magical Beauty
Safest Installation
Timely Delivery
Competitive Price

Our Mission
هدفنا

مهمتنا هي أن نكون أفضل مزود للحلول الزجاجية ذات الخدمة الكاملة. قيمنا ومبادئنا
اإلرشادية تثري كل ما نقوم به ونساعدنا في تحقيق هذا الهدف. وتشمل هذه  القيم 

واملبادئ ما يلي:
ضمان رضا العمالء
خلق قيمة ملساهمينا

احترام البيئة
تعزيز أنظمتنا

أن نكون على وعي اجتماعيا
بناء على اإلمكانات البشرية

استخدام املعرفة املتخصصة والحقائق لتقديم الحلول
التحسني املستمر لخدماتنا ومهاراتنا

السالمة للمستخدمني

نود أن نرى من قبل عمالئنا كمصدر واحد لجميع التطبيقات الزجاجية والزخرفية املعمارية 
، ملحقات األجهزة ، اآلالت ، ومنتجات السيراميك.

يضمن تصميم خدمة التوصيل إلى اإلنجاز الخاص بنا أن ما نقوم بانجازه لك فريد من 
نوعه ، وُيعد مثالًيا تماًما ملساحتك الخاصة.

سنلبي جميع احتياجاتك بفعالية: من خالل ما يلي:
جودة املنتج

تصاميم فريدة من نوعها
الجمال السحري

السالمه في التركيب
التسليم في الوقت املناسب

سعر تنافسى

Our Mission

Our Vision

We are a full service
SAHARA is a one-stop-shop designed especially to offer the entire gamut of  
solutions for glass requirements. Our services include expert and customized 
guidance for product selection and purchase, site assessment and consultation, 
installation, project management, and post-installation support.
 
We are customer-centric
SAHARA provides individual attention and guidance through the entire cycle 
of  a customer’s glass selection, purchase and installation process. We create 
a hassle-free experience for our customers by unifying multiple glass-related 
services into one professional, efficient and guided interaction. 
 
We are knowledgeable
Our expert team provides customers with relevant and in-depth knowledge 
for product and service selection. Our trained staff  draws upon specialized 
knowledge to guide decision-making and offer complete, customized and 
innovative glass solutions. 

رؤيتنا
نحن نقدم الخدمه كامله

صحارى هو متجر ذو محطة واحدة مصمم خصيًصا لتقديم مجموعة كاملة من الحلول ملتطلبات الزجاج. 
تشتمل خدماتنا على إرشادات متخصصة ومخصصة الختيار املنتج والشراء ، وتقييم املوقع والتشاور ، 

والتركيب ، وإدارة املشروع ، ودعم ما بعد التثبيت.
 

نحن تتمحور حول العمالء
توفر الصحراء للعناية واالهتمام الفردي من خالل الدورة الكاملة لعملية اختيار وشراء وتركيب زجاج 

العميل. نحن نخلق تجربة خالية من املتاعب لعمالئنا من خالل توحيد العديد من الخدمات املتعلقة بالزجاج 
في تفاعل واحد محترف وفعال وتوجيهي.

 
نحن على دراية

يقدم فريق الخبراء لدينا للعمالء معرفة مالئمة ومعمقة الختيار املنتج والخدمة. يعتمد موظفونا املدربون على 
املعرفة املتخصصة لتوجيه عملية صنع القرار وتقديم حلول زجاجية كاملة ومخصصة ومبتكرة.

Our Vision 6



Our Signature projects

مشاريعنا املميزة
Our Signature projects

98

KSA showroom

Our Signature projects



Our Sales showroom

Our Showrooms
معارضنا التجارية

Sharjah showroom
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Ajman showroom

KSA showroom

Abu Dhabi showroom

Saudi Arabia Factory

Saudi Arabia Factory
مصنع اململكة العربية السعودية

تم تأسيس مصنع صحارى لالعمال املعمارية منذ عام 1423هـ 
2002م في مدينة الدمام في اململكة العربية السعودية ، وذلك لخدمة 
الطلب املتزايد على االعمال املعمارية التي تختص في مجال الزجاج 

والذي أصبح أساسيًا في جميع املجاالت واالعمال االنشائية ملا تشهده 
اململكة من نمو وتطور سريع في هذا املجال .

مساحة االرض 5000 متر مربع، مساحة البناء 4000 
متر مربع، املنطقة الصناعية الثانية – الدمام

املباني حديدية KIRBY بمواصفات عالية وبناء حديث 
املقاول هو مؤسسة الشرق البعيد للمقاوالت

الطاقة الكهربائية : 2400 كيلووات بشبكة ومحوالت 
كهربائية بمواصفات عالية 

Sahara Factory for Architectural Works was 
established in 2002 in Dammam, Saudi Arabia, in 
order to serve the growing demand for architectural 
works that are specialized in the field of  glass, which 
has become essential in all fields and construction 
works for the Kingdom’s rapid growth and 
development in this field.
Plot Area: 5000 M 2, Building Area: 4000 m 
2, 2nd Industrial Area - Dammam
The KIRBY iron buildings are of  high 
standard and modern construction
The contractor is Far East Contracting Est
Electrical power: 1600 kw

11



Our products 
& Art Glass
منتجاتنا والزجاج املزخرف



Glass machines 14

Tempering machine

Glass machines

Glass Machines
مكائن الزجاج

Our factory glass machines are exclusive and from 
the latest glass machines technology. It includes: 
tempering machine for flat and bended glass, four 
sides bevelling machine, edging machine, automatic 
cutting machine, holing machine, straight bevelling 
machine, shaped bevelling machine, semi-automatic 
cutting machines, very high air compressor, 
sandblasting line, fusing machine, stained glass 
workshops, glass washing machines PLC.

مصنع صحارى يتكون من آحدث املكائن في عالم الزجاج، وتضم: 
فرن سيكوريت حديث لم يشغل بعد FLAT & BEND صنع بمواصفات 

خاصة مقاس 2.4 متر X 4 متر، خط حف زجاج آلي جديد وحديث 
لم يشغل بعد يتم به حف االربع حواف لقطع الزجاج، خط تصنيع 

آلي بدون أي عمل يدوي مقاسات كبيرة، ماكينة جلخ حواف الزجاج 
مستقيم جديدة، ماكينة شطف مرايا وزجاج مستقيم جديدة، ماكينة 

حف وشطف غير مستقيم جديدة، طاوالت قص زجاج شبه آلي عدد 4، 
كمبرسور هواء ضغط عالي جديد PAR 65، خط رش رمل آلي حديث 

جديد PLC، فرن زجاج FUSING، خطوط إنتاج زجاج معشق مع 
مخزون، ماكينة غسيل زجاج مقاس كبير وحديثه PLC جديدة عرض 

2.5 متر.

Shaped bevelling and edging machine

Sandblasting machine

Holing machine

Automatic cutting machine

Manual cutting machine

Automatic beveling machine

Automatic edging machine

15
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Tempering machine

Tempering machine

Tempering machine

Tempering machine



Mirrors

مرايا السيلفر

BEAUTY

ARTISTIC 

REFLECTIVE

35 ANTIQUE AND 

COLORED MIRRORS

 

Silver Mirrors

We are specialized in decorative mirrors, our 
selection contains more than 50 types of  antique 
and colored mirrors. Our workshop and artist are 
capable of  customizing mirror to suit variety of  
interiors and add spacious and beautiful touch to the 
space.
نحن متخصصون يف عامل املرايا، حيث نقدم اىل اليوم أكرث من 50 لونا مختلفا من 

املرايا امللونة واالنتيك. فريق العمل والفنيون قادرون عىل تصميم مرايا نخصصة 

ملساحات وتصاميم مختلفه، لتخلق ملسه فنيه للمكان.
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Mirrors

مرايا ملونة ومعتقة

Coloured &Antique 
Mirrors

Our range of  colored and antique mirror 
patterns that create a timeless feel to your home. 
The exquisite detailing to many of  the mirrors 
demonstrates the expert craftsmanship that has 
gone into designing these antique mirrors. We’ve 
carefully selected only the finest antique mirrors 
from different countries allowing you to select one 
that will blend into any room in your home. These 
mirrors are ideally suited to just about any room in 
your home whether it be your hallway, living room, 
dining room or bedroom. 

مجموعتنا من املرايا امللونة واملعتقه تستخدم لخلق إحساس دائم يف منزلك. 

وتوضح التفاصيل الرائعة للعديد من املرايا الحرف اليدوية الخبرية التي وضعت 

يف تصميم هذه املرايا املعتقة. لقد اخرتنا بعناية فقط أرقى املرايا من مختلف 

البلدان مام يسمح لك باختيار واحدة تندمج يف أي غرفة يف منزلك. تتناسب هذه 

املرايا بشكل مثايل مع أي غرفة يف منزلك سواء كانت الردهة أو غرفة املعيشة أو 

غرفة الطعام أو غرفة النوم.
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Stained Glass
الزجاج املعشق

SAHARA takes the bride of  being the leader of  
stained glass production and fabrication in the 
middle east. With over 120 different sheet colours, 
and professional artists, we are able to produce 
stained glass projects for more than 52 countries. 
Our design team have created set of  stained glass 
designed which took place in royal castles and 
in significant projects. Moreover, SAHARA has 
partnership with 5 main stained glass factories in the 
world.

تأخذ مجموعة صحارى زعامة إنتاج الزجاج امللون والتصنيع يف الرشق األوسط. 

مع أكرث من 120 ورقة مختلفة ، والفنانني املحرتفني ، نحن قادرون عىل إنتاج 

مشاريع الزجاج امللون ألكرث من 52 دولة. لقد أنشأ فريق التصميم لدينا مجموعة 

من الزجاج امللون املصممة التي وقعت يف القالع امللكية ويف مشاريع كبرية. عالوة 

عىل ذلك ، متتلك مجموعة صحارى رشاكة مع 5 مصانع عاملية يف صناعة الزجاج 

املعشق.

Stained glass21



Exhibition showcase, LambertsGlass Derix, Taunusstien, LambertsGlass Frand Anderl, Lamberts Glass

Raphael Seitz, LambertsGlass Narcissus, LambertsGlass Imi Knoebel, LambertsGlass

Stained glass 22

www.lamberts.de

Architectural Glass Art

Stained Glass
الزجاج املعشق

SAHARA is honoured to be the partner of  one 
of  the oldest stained glass factories in the world. 
LAMBERTS, is known for the blown glass 
technique to produce one of  a kind colored stained 
glass sheets. The stained glass sheets have a unique 
textures, patterns and touch. SAHARA is aiming to 
introduce this type of  art glass to the middle east 
and to be part of  our signature projects. 
تترشف صحارى أن تكون رشيكة ألحد أقدم مصانع الزجاج امللون يف العامل. تشتهر 

LAMBERTS بتقنية الزجاج املنفوخ إلنتاج واحدة من صفائح الزجاج امللون 

املميزة. تحتوي صفائح الزجاج امللون عىل قوام فريد وأمناط ذات ملمس فني 

راقي. تهدف مجموعة صحارى إىل تقديم هذا النوع من الزجاج الفني إىل الرشق 

األوسط وادخاله يف لبمشاريع املميزة.

Stained glass23



Painted glass

Painted glass
الزجاج امللون

Sahara Glass Experts and Technicians open the 
horizons of  creativity and innovation with the 
technique of  painting on glass.
Painting on glass is a way to create a beautiful work 
of  art, the design can vary in depth to give you the 
three dimensional effect you desire with the right 
choice of  colors on any glass surface.

خرباء وفنيني صحارى للزجاج يقدمو آفاق اإلبداع واالبتكار مع تقنية الرسم عىل 

الزجاج. الرسم عىل الزجاج هو طريقة لخلق عمل فني جميل ، ميكن أن يختلف 

التصميم يف العمق ليعطيك التأثري الثاليث االبعادالذي تريده مع االختيار الصحيح 

لأللوان عىل أي سطح زجاجي.
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Printed Glass الزجاج املطبوع

Printed glass

Printed glass is a contemporary art glass technique, SAHARA have introduced 
printing glass in 2013. It enables our client to in cooperate any preferred design, 
drawing or pattern into their interiors or exteriors. It is a high quality and credible 
technique, we were able to use it in any of  application, weather in shower 
enclosures or exterior handrails, as the paint quality is heat resistance and can 
last under rain and different weather circumstances. in the above photo, the walls 
cladding might seem very close to real marble, however, this is a highly qualified 
printing techniques on glass which creates sureal marble facads. Further, we have 
enhanced the printed glass by adding back LED lighting, which creates a whole 
beauty of  art glass pieces. 

إن الزجاج املطبوع هو تقنية الزجاج املعاصر ، وقد قامت مجموعة صحارى بإدخال زجاج الطباعة في عام 
2013. وهي تمكن عمالئنا من تطبيق أي تصميم أو رسم أو نمط يفضلونها في تصاميمهم الداخلية أو 

الخارجية. إنها تقنية عالية الجودة وذات مصداقية ، وقد تمكنا من استخدامها في أي من التطبيقات الزجاجية 
، أو الطقوس. فمثال، نقوم باستخدام الزجاج املطبوع في غرف االستحمام أو الدرابزين الخارجي ، ألن جودة 

الطالء مقاومة للحرارة ويمكن أن تدوم تحت املطر وظروف الطقس املختلفة. في الصورة أعاله ، قد يبدو تكسية 
الحوائط قريبة جًدا من الرخام الحقيقي ، ومع ذلك ، فهذه تقنيات الطباعة عالية الكفاءة على الزجاج تخلق 

واجهات من الرخام. عالوة على ذلك ، قمنا بتحسني الزجاج املطبوع عن طريق إضافة إضاءة LED الخلفية ، 
التي تخلق جمااًل كاماًل لقطع الزجاج الفنية.

27



Laminated glass 28 Laminated glass

Laminated Glass
الزجاج املحشي املزخرف

Laminated glass seems for the first glimpse 
sandblasted glass or printed glass. However, these 
highly delicate and creative layers of  glass are made 
in a complicated process. the technique is made 
through hand work and machines, it is consisted 
of  two layers of  glass with different material in 
between through PVB layers. The photos show 
examples of  different types of  laminated glass, 
including, metallic wires, mesh, fabrics, processed 
tree leaves, printing pvb, sandblasted pvb and more. 
After placing the material manually between the 
glass, it goes under the lamination machines to 
make it a safety glass and free of  bubbles. Recently, 
laminated decorative glass is considered one of  the 
most valuable art glass, which most of  the luxurious 
hotels, hospitals, and private villas incorporate in 
their interiors and exteriors. 
يبدو الزجاج الرقائقي ألول ملحة مثل الزجاج الرميل أو الزجاج املطبوع. ومع ذلك 

، فإن هذه الطبقات شديدة الحساسية واإلبداعية من الزجاج مصنوعة يف عملية 

معقدة. يتم إجراء هذه التقنية من خالل العمل اليدوي واآلالت ، ويتكون من 

طبقتني من الزجاج مختلفة الطبقات عىل حسب االستعامل املراد له، مع مواد 

مختلفة يف خالل طبقات PVB. تعرض الصور أمثلة ألنواع مختلفة من الزجاج 

املغلف ، مبا يف ذلك األسالك املعدنية ، والشبكة ، واألقمشة ، وأوراق األشجار 

املجهزة ، وطباعة pvb ، و pvb الرملية وغريها. بعد وضع املواد يدويًا بني الزجاج 

، يتم وضعه تحت آالت التصفيح لجعله زجاج أمان وخاليًا من الفقاعات. يعد 

الزجاج املزخرف املصقول من الزجاج الفني األكرث قيمة ، والذي بدوره محطة نظر 

ملعظم الفنادق الفاخرة واملستشفيات والفيالت الخاصة يف ديكوراتها الداخلية 

والخارجية.
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Sandblasting
الرش بالرمل

Sandblasting

Sandblasting is of  the oldest art glass technique, 
yet, it has been developed radically over the years. 
The technique is used manually and automatically 
through machines, it happens through spreading 
sand under high pressure into the glass which 
engraves the surface of  the glass. It has been used in 
all glass applications for its ability to resist weather 
circumstances and long lasting effect on the glass 
and mirrors for years without fading or changing its 
colour. SAHARA design team has create various of  
design over the years to meet all clients preferences 
and choices. The photos show various ways of  using 
sandblasting on mirrors and glass, it could be applied 
as 3D drawings to create a beautiful landscape and 
realist drawings. Further, it is widely used to create 
back LED light pieces. 
الرش الرميل هو من أقدم تقنيات فن الزجاج ، ومع ذلك ، فقد تم تطويره بشكل 

جذري عىل مر السنني. يتم استخدام التقنية يدويًا أوتقنيا من خالل املاكينات ، 

ويتم ذلك من خالل نرش الرمال تحت ضغط مرتفع عىل الزجاج الذي يحفر سطح 

الزجاج. وقد استخدم هذا النوع من الفن يف جميع تطبيقات الزجاج لقدرته عىل 

مقاومة الظروف الجوية وتأثريه طويل األمد عىل الزجاج واملرايا لسنوات دون أن 

يتالىش أو يغري لونه. قام فريق تصميم مجموعة صحارى بتصميم ورسم العديد من 

التصاميم عىل مر السنني للوفاء بجميع تفضيالت وخيارات العمالء. تعرض الصور 

طرقًا مختلفة الستخدام الرش الرميل عىل املرايا والزجاج ، وميكن تطبيقه كرسومات 

ثالثية األبعاد إلنشاء منظر طبيعي رائع ورسومات واقعية. وعالوة عىل ذلك ، فإنه 

يستخدم عىل نطاق واسع يف قطع املرايا يف الحاممات ويتم إضافة إضاءة خلفية 

الضافة ملسه جميله للغرفة.
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Fused Glass
الزجاج املصهور املزخرف

Fused Glass

One of  the delicate art glass techniques is fused 
glass. our artist were capable of  creating different 
shapes and drawing on different glass thicknesses. 
further, SAHARA designers and artists are able to 
create different textures and patterns baked under 
4000 degrees in fusing machine. adding more 
beauty and delicacy, we paint the fused glasses with 
different shades and hues, which turns out to be a 
piece of  art. 

واحدة من التقنيات الفنيه يف عامل الزجاج هو الزجاج املصهور. فريق الفنني يف 

معاملنا قادرين عىل إنشاء أشكال مختلفة ورساًم عىل سامكات زجاجية مختلفة. 

عالوة عىل ذلك ، ميكن ملصممي مجموعة صحارى والفنينيء أن يخلقوا أمناطًا 

مختلفة مصهورة تحت 4000 درجة يف آلة الصهر. بإضافة املزيد من الجامل والرقة 

، نرسم الزجاجات املصهورة بألوان مختلفة، بالتايل تصبح قطعة فنية.
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Gold Leaf Glass
الزجاج املزخرف بورق الذهب
SAHARA artist and design team have introduced a 
new technique  called gold leafing to their art glass 
selection in 2013. The technique of  gold leaf  has 
been used on different types of  material yet rarely 
used in glass. It was challenging at first to apply it on 
glass, as it might be short lasting, however, we have 
developed a process of  layering with high quality 
adhesives to ensure that the  long lasting effect on 
our glass applications. Further, aside from the gold 
leaf, we added silver and bronze leaf  to create 3D 
dimensional pieces.

أدخلت فنانيون وفريق التصميم  يف مجموعة صحارى تقنية جديدة تدعى 

الزخرفة بأوراق الذهب عىل الزجاج يف عام 2013. وقد استخدمت تقنية أوراق 

الذهب عىل أنواع مختلفة من املواد ولكن نادراً ما تستخدم يف الزجاج. كان من 

الصعب يف البداية تطبيقه عىل الزجاج ، ألنه قد يكون قصري األمد ، ومع ذلك ، 

قمنا بتطوير عملية معقدة من الطبقات مع مواد الصقة ذات جودة عالية لضامن 

أن تأثريه طويل األمد عىل تطبيقات الزجاج لدينا. عالوة عىل ذلك ،بجانب أوراق 

الذهب ، أضفنا الورقة الفضية والربونزية إلنشاء قطع ثالثية األبعاد.
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Glass Handrail
الدرج الزجاج

Architectural glass handrail

Architectural Glass handrail has developed 
radically over the years to be one of  the significant 
architectural structures in the buildings, private 
villas and shopping centres. SAHARA has various 
handrail systems that suits indoors and outdoors 
purposes. Including: Spigots, Glass Balustrades, 
Structural bolts, embedded glass handrail and 
wedges systems. Moreover, SAHARA has developed 
the stainless steel handrail with different grades to 
serve various purposes and needs. 
لقد تطور الدرابزين الزجاجي املعماري بشكل جذري على مر السنني 
ليكون واحدا من الهياكل املعمارية الهامة في املباني والفلل الخاصة 
ومراكز التسوق. لدى مجموعة صحارى العديد من أنظمة الدرابزين 

التي تناسب األغراض الداخلية والخارجية. بما في ذلك: نظام 
Spigots، الدرابزين الزجاج ، البراغي الهيكلية، درابزين الزجاج 
املضمنة وأنظمةwedge. عالوة على ذلك ، قامت مجموعة صحاِرى 

بتطوير الدرابزين الفوالذي املقاوم للصدأ مع درجات مختلفة لخدمة 
أغراض واحتياجات متنوعة.
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غرف االستحمام

Shower enclosure

Shower enclosures are on the most demanded glass 
application in the market. Therefore, we have been 
installing and producing 9 types of  sliding shower 
systems, frame-less systems, folded systems, and 
over 10 types of  swing systems. SAHARA have 
stocked multiple origins and grades of  shower 
enclosures systems and accessories to serve the 
clients needs. Further, decorative glass were 
integrated with shower enclosures systems to add 
beauty and elegance to shower rooms. 

غرف االستحمام الزجاجية هي على تطبيق الزجاج األكثر طلبا في 
السوق. لذلك ، قمنا بتركيب وإنتاج 9 أنواع من أنظمة االستحمام 
املنزلقة ، وأنظمة بدون إطار ، وأنظمة مطوية ، وأكثر من 10 أنواع 

من أنظمة التأرجح. لقد قامت SAHARA بتخزين العديد من األصول 
والدرجات من أنظمة وملحقات الحمامات لالستحمام لتلبية احتياجات 

العمالء. وعالوة على ذلك ، تم دمج الزجاج املزخرف مع أنظمة 
العبوات لالستحمام إلضافة الجمال واألناقة إلى غرف االستحمام.

Shower Enclosure
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Door handles

Door Handles
مقابض الزجاج

Since SAHARA has been leader in glass accessories 
since 2002, our glass handles collection serves wide 
range of  applications. Including; shower enclosures, 
luxurious entrances, bathroom doors and cabinets 
doors. Our team in continuously working on 
developing the design to meet the contemporary 
design as well as the classic designs. 

منذ 2002، اشتهرت مجموعة صحارى بتقدميها كافة احتياجات أكسسوارات 

الزجاج. تصاميم مقابض األبواب حازم قسم كبري من اهتاممنا، لتغطي كافة 

احتياجات التصاميم، من معارصه إيل كالسيكيه. وذلك بتقديم مقابض ألبواب غرف 

االستحامم الزجاجية، املداخل الرئيسية الفخمة، أبواب الخزائن. فريفنا ومهندسينا 

ما زالوا يف تطوير املقابض لتغطي كافة احتياجات املجتمع.
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Curved Glass
الزجاج املنحني

Curved glass

Curved glass is one of  the most complication 
sophisticated fabrications in glass fields, SAHARA 
factory has the suffient experience and tools not 
only to produce curved glass, but also, temper it, 
paint it, fuse it and install it professionally.

يعتبر الزجاج املنحني من أكثر الصناعات املعقدة تعقيدا في الحقول 
الزجاجية ، مصنع SAHARA لديه الخبرة واألدوات الالزمة ليس فقط 
إلنتاج الزجاج املنحني ، ولكن أيضا ، نخففه ، يرسمه ، يدمجه ويثبته 

بشكل احترافي. 
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Folding Doors

Folding Doors
أبواب الطي

Glass folding system for interior and exterior 
purposes 
This practical and elegant Glass folding system that 
is the perfect solution to make use of  the natural sun 
light and wide spaces in all conditions!

نظام الطي الزجاج لألغراض الداخلية والخارجية

هذا النظام العميل األنيق ذو الزجاج القابل للطي هو الحل األمثل لالستفادة من 

ضوء الشمس الطبيعي واملساحات الواسعه يف جميع الظروف!

42 Sliding Doors

Sliding Doors
أبواب السحابة

Glass sliding doors are one of  the most used 
systems nowadays, SAHARA has multiple sliding 
doors sources, from Europe to china. Our sliding 
systems include the frame less and framed systems. 
Our installation teams are well trained to fix the 
sliding doors in customized sizes and opening.

األبواب الزجاجية املنزلقة هي واحدة من أكرث األنظمة املستخدمة يف الوقت 

الحارض ، SAHARA لديها العديد من مصادر األبواب املنزلقة ، من أوروبا إىل 

الصني. أنظمتنا االنزالقية تشتمل عىل أنظمة بدون أطار وأنظمة بفرميات خشب 

أو أملنيوم. فرق التدريب لدينا مدربة بشكل جيد إلصالح األبواب املنزلقة بأحجام 

مخصصة وفتحات مختلفة املقاس.
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