
The car park shades is basic product in our company and our top priority, because this product has great 
importance to the consumer due to the heat of the scorching sun, especially in countries of the Arabian 
Gulf to protect the car and its contents from damage and to mitigate the severity of the heat inside the car.
We have various kinds different sizes of Car shades, whether in homes or commercial markets or airports or 
in the arena of companies.  We have car parking shades with different shapes and distinctive designs, we 
have taken into our consideration the consumer gusto as well as the shade site for car of the sun 
movement,
so we give him free advice, and we offer him the appropriate design of the car shade according to their so we give him free advice, and we offer him the appropriate design of the car shade according to their 
location. 
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Car Parking Shades «Cantilever Pyramidal Shape» / مظالت مواقف السيارات المعلقة

مظالت السيارات منتجا أساسيا لدينا في أنظمة المظالت وعلى رأس أولوياتنا لما لهذا المنتج من أهمية كبرى لدى المستهلك 
نظرا لحرارةالشمس الحارقة خاصة في بلدان الخليج العربي لحماية السيارة ومحتوياتها من التلف وللتخفيف من حرارة الشمس  

على محتويات السيارة الداخلية لذلك لدينا:-  
مظالت سيارات متطورة وذات مواصفات عالية. 

مظالت سيارات معلقة بدون أعمدة من األمام لسهولة التوقف والحركة. 
مظالت سيارات ذات أشكال جديدة ورائعة, منها الهرمي ومنها المقوسة وغيرها. 

مظالت للسيارات بكافة أشكالها وأحجامها. مظالت للسيارات بكافة أشكالها وأحجامها. 
Polyethylene shade net covers مظالت سيارات من قماش البولي إثلين

PVC, PVDF Membrane Fabric covers  للسيارات من قماش الغشاء االنشائي PVC مظالت
 فنحن في أنظمة المظالت ( لسنا الوحيدون في تصنيع هذا المنتج لكننا األفضل ), لذلك قمنا بوضع هذا المنتج تحت رعاية 

 دائمة في التطوير واإلبداع لكي نقدم أفضل ما يمكن من المواصفات لمظالت السيارات. 
مظالت مواقف السيارات لدينا ذات أشكال وتصاميم كالسيكية مميزة, فقد أخذنا في االعتبار ذوق المستهلك وكذلك موقع مظلة 
 سيارته بالنسبة لحركة الشمس بحيث نقدم له استشاراتنا مجانا ونقوم بنصحه ونقدم له التصميم المناسب لمظلة سيارته حسب 

 موقعها  نحن في  ( أنظمة المظالت ) فريق متجانس ومتكامل, لكي ننتج منتجا متكامل المواصفات, من النواحي الفنية والجمالية واالقتصادية.   موقعها  نحن في  ( أنظمة المظالت ) فريق متجانس ومتكامل, لكي ننتج منتجا متكامل المواصفات, من النواحي الفنية والجمالية واالقتصادية.  

Sample Picture / صورة توضيحية للمعلقة
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Specifications / مواصفات الهيكل

Foundations /مواصفات القواعد

Ankerbolt /أنكور بولت

Planting /غرس مباشر



Tel. +966 1 2652 2617 Fax. +966 1 2657 9048
Medina Road, Salma Center 1st floor - office 129
J e d d a h

P.O. Box 41960 Jeddah 21531 sales@shadesys.net Tel. +966 1 3895 2625 Fax. +966 1 3895 3159

Prince Faisal  Bin  Fahd  Street  Cross  King  Fahd
Street,  Building  #8433  Ground floor - Office 14

K h o b a r

www.shadesys.net

Fabric Cover «Specifications & Colours» / مواصفات األقمشة و األلوان

Shadenet Autralian Polyethelene / «قماش الشبك األسترالي «بولي إيثيلين

أقمشة التظليل مصنوعة من مادة البولى ايثيلين المعالج كيميائيا بحيث يقوم بعزل  االشعة فوقالبنفسجية المسببة للشعور بحرارة الشمس كما انها تكون مقاومة بفعالية  عالية لعوامل المناخ القاسية 

من رياح ورطوبة واشعة الشمس بحيث تبقى لسنوات طويلة دون ان يتغير لونها او تهترئ وتبقى بنفس حالتها حتى بعد مرور اكثر من ١٠ سنوات عليها وهى فترة الضمان التى تمنحها الشركة على المادة . 

 حصلت شركة GALE على براءة االختراع لهذة المادة وتحتكر انتاجها . 

 - Heavy duty, professional grade architectural shade fabric for tensioned
  structures and other -shade applications. 
 - Made from UV stabilized HDPE monofilament and tape yarns.
  Specialized lock stitch knit for more air movement and better channeling.
 - of cooling breezeways
 - of harmful UV sun rays ٪٩٨٫٨ Constructed to block up to.
 -  - Heat set for ease of fabrication and to limit shrinkage.
 - Recyclable, tear resistant and will not crack, rot or fade.
 - year manufacturer’s warranty against UV degradation ١٠.


