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• منـذ عـام 1980 م وعلـى مسـاحة 10,000 متـر مربـع ونحـن فـي أماجـد نلتـزم بتقديـم كل 
جديـد فـي عالـم المطابـخ المركزيـة و معـدات المطاعـم وعلـى مسـتوى الشـرق األوسـط 
فإننـا نفخـر بتقديـم أجـود المنتجـات مـن خـال فريـق مـن المهندسـين المدعوميـن بأعلـى 
أجـود  تقديـم  نضمـن  فإننـا  الحديثـة  تجهيزاتنـا  وبواسـطة  واإلستشـارية  الفنيـة  الخبـرات 

 إلـى جنـب مـع المنتجـات العالميـة.
ً
المنتجـات والتـي باتـت تقـف جنبـا

 بالتصميم يتم التعامل فيها بأدق الحاسـبات 
ً
• إن مراحل اإلنتاج الرئيسـية في أماجد بدءا

اآلليـة ومـع هـذا التقـدم الهائـل فـي أماجـد فإننا نواصل الوعد علـى متابعة كل جديد في 
مجال تصنيع معدات المطابخ ذات األداء العالي.

• مع أماجد متمنين لكم دوام التوفيق.

• Amajed Saudi Factory established in 1980 with 100% Saudi capital .
• The factory occupies a landscape  of 10,000m² in the second industrial 
area of Riyadh   
• The main activity of the factory is manufacturing of stainless steel work, 
stainless steel wall & base Cabinets, Refrigerator, trolleys, ducting, sink 
units, hoods etc. 
• Amajed has highly qualified engineers and technicians , capable to 
design and develop new equipment , produce them in a short time as 
per customer request with a every competitive prices . we care about our 
customer satisfaction by providing a continuous high level services.
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رسالتنا 
لديهم  األداء  الجودة وتطوير  لتحسين  بمشاركة عمالئنا  التام  االلتزام 
من خالل توفير الخبرة المتميزة والحلول الذكية في مجال تجهيزات 

معدات األطعمة في المطاعم والمطابخ ومراكز التغذية واإلعاشة

سنبقى على الوعد دائمًا. 
لنتجاوز توقعات عمالئنا. 

لمواجهة أقصى التحديات والنجاح فيها. 
لنكون مسئولين أمام عمالئنا وعن نتائج أعمالنا. 

لتحقيق نتائج متميزة لعمالئنا تحقق الجودة وتزيد األداء لديهم.

رؤيتنا 
أن نكون الخيار األول في تصنيع وتجهيز وتطوير معدات خدمات المطاعم.

Our mission 
Total commitment to partnership with our valued 
customers to improve quality and organizational 
performance by providing cutting edge expertise and 
solutions in the fields of kitchens, restaurants, and food 
service equipments. 
 
We will meet the toughest test of performance, exceed 
the highest expectations of our customers. 
Achieve exceptional results for our customers by 
improving quality and performance. 
 

Our vision 
To be the first choice  in  the equipment and development 
of  food servicing
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• إن ضمان أماجد ساري المفعول على كل المعدات التي تم تصنيعها وتركيبها بواسطة فريق عملها .  

• تضمـن أماجـد أن جميـع منتجاتهـا خاليـة من العيـوب التصنيعية وقطـع الغيار وفي حالـة وجود أي خلل ناتـج عن عيوب 
التصنيـع أو خلل فـي قطع الغيار فانه مشـمول بضمـان أماجد.

• ال تسري هذه الضمانة على المعدات المعطوبة بواسطة العميل أو العطل الناتج عن سوء االستخدام.

• األسعار والمواصفات خاضعة للتغيير دون إشعار مسبق.

• أماجد غير مسئولة عن أي أخطاء مطبعية في المواصفات والمقاييس و األسعار.

• Amajed warranty applies to all equipment manufactured, and installed by its workman team.

• The product warranty is applied to the original purchaser to be free from flaws and defects in 
material and workmanship.

• This warranty does not apply to equipment damaged , abused , altered  or modified by client.

• Normal maintenance such as lubrication , adjustment or calibration is the responsibility of the 
client or the installing contractor.

• All prices and specifications can be changed without prior notification.

• Amajed is not responsible for printing errors in pricing or specifications.



Kitchens
Equipment

معدات
المطابخ



1213

• ينتـج المصنـع العديـد مـن الكبائـن العلوية و السـفلية وفقـًا للمسـاحات المتاحة فـي المطابخ و 
ذلـك حسـب المواصفـات المطلوبة مـن العميل , تتوفـر الخزائن بأبواب سـحابه و أبـواب مفصلية 
, تصنـع الخزائـن بالكامـل مـن األسـتينلس سـتيل 10 / 18-304 عالـي الجـودة . كمـا يمكـن إضافـة 

سـطوح رخاميـة على تلـك الخزائن حسـب طلـب العميل.

• Amajed factory produces different types of cabinets, The cabinet top can 
be stainless steel or marble, We manufacture the cabinet per request to suit 
space size.
• The cabinet can be equipped with sliding doors , hanging doors and glass 
doors.

Kitchen’s Cabinets  وحدات المطابخ
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• تنتـج أماجـد خطـوط خدمـة الطعام لتلبيـة احتياجـات العمالء المختلفة سـواء في المستشـفيات 
أوالفنـادق أو الجامعات أو المعسـكرات وغيره.

• يتـم تصنيـع خطـوط الخدمـة وفقـًا ألعلـى المواصفـات وحسـب احتياجـات العميـل ومناطـق 
ومسـاحات العمـل المتوفـرة لديـه.

• Amajed produces different types of food services line to meet all the 
requirement of the customers whether in hospitals, universities, hotels and 
compounds.. etc.
• All our food services line are manufactured according to high specification.

Service Lines  خطوط الخدمة
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• مصنعة بالكامل من االستانلس ستيل عالي الجودة عيار 10 / 18-304 وكذلك  المواسير المربعة أو 
الدائرية المستخدمة لألرجل. تم اختيار السماكات العالية لألسطح والمدعمة بدعائم ستانلس ستيل 

من األسفل لتحمل األعمال الشاقة .
• بإمكان العميل اختيار األرجل القابلة للضبط أو الكفرات . تصنع الطاوالت ألغراض متنوعة وأيضًا 

لالستخدامات الخاصة مثل طاوالت تقطيع اللحوم وتجهيز الخضار طاوالت الغسيل وغيره.

• Made from high quality stainless steel using AISI 304 -18/10, also in round 
or square tube for legs. worktop are made of stainless steel high thickness 
and mounted with supports for heavy duties works . costumer can choose 
from adjusting bullet footings or castor wheel . Amajed fabricates tables for 
various usages and for a specific functions like meat preparation, vegetables 
washing tables ..etc.

     Tables  الطاوالت
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• مصنعة بالكامل من االستانلس ستيل عالي الجودة عيار 10 / 18-304  كما ينتج المصنع تشكيلة واسعة 
من األرفف متعددة األحجام والمقاسات والوظائف وحسب طلبكم. 

الخيارات متعددة تساعدكم على استغالل كافة مساحات التخزين لديكم.

• Amajed manufactures different types of shelves .
• All shelves are made from high quality stainless steel AISI 304 -18/10,
• Our multi choices help you to utilize all the available spaces for storage.

Shelves  األرفف
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ستيل      األستينلس  من  المصنوعة  األحواض  من  األحجام  و  األنواع  متعددة  تشكيله  المصنع  ينتج   •
10 / 18-304 والتى تستخدم في عدة أغراض مثل نقع اللحوم بأنواعها و غسيل الخضروات . كما أن 

المصنع ينتج أحواض خاصة لغسيل األيدي و أحواض خاصة للغسيل في المستشفيات .

• Our sink units are manufactured from high quality stainless steel AISI 304 - 
18/10 sound proof , round edge which can be use for many functions.
• The factory manufactures sink units at all dimensions and sizes according 
to the client need.

Sinks  األحواض
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• تنتـج أماجـد للصناعـة العديـد مـن أنـواع الثالجـات الرأسـية واحـد بـاب  واثنين بـاب بنوعيها 
التبريـد و التجميـد كمـا تنتـج أماجـد العديد مـن أنـواع الثالجـات ذات االسـتخدامات المختلفة 

كالطـاوالت المبـردة وثالجـات تحضيـر الساندويتشـات وثالجـات البيتـزا .
• ويتـم إنتـاج الثالجـات في أماجد بنظـام الحقنة الواحـدة بمادة البولـي إيثان بسـماكة تصل إلى 

50 مـم مع اسـتخدام أجود أنواع اإلكسسـوارات.

• Amajed produces vertical refrigerators with one door two doors and three 
doors , chillers or freezers.
• Amajed uses the single injection system to apply the polyethan  ( 50 mm 
thickness ) with perfect isolation.

Refrigerators  الثالجات
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• تنتـج أماجـد مختلف أنـواع المعدات المسـتخدمة في مطاعم الفاسـت فوودز مثـل  وحدات حفظ 
البطاطـس السـاخنة  الصغيـرة والكبيرة - وشـوترات الساندويتشـات  - وحدة حفظ الدجاج سـاخن 
)البروسـتد( - جريـالت الهمبرجـر - وجريـالت الشـوي بالفحـم الحجري - وشـوايات الشـاورما 
بجميـع انواعهـا - ثالجـات تحضيـر الساندويتشـات - كبائن البيبسـي - األحواض ذات السـماكات 
العاليـة للخدمـة الشـاقة - كل هـذه المنتجـات تصنـع بالكامل من اسـتانلس سـتيل عالـي الجودة 

 304-18 / 10

• Amajed produces different types of fast food equipment by using stainless 
steel AISI 304 - 18/10 :

1- Dumping stations.
2- Broasted hot shutter. 
3- Sandwich hot shutter.
4- soft drink cooling units.

معدات الوجبات السريعة
 FAST FOOD EQUIPMENT
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• ينتج المصنع تشكيله واسعة من التروليات متعددة األحجام و المقاسات و الوظائف ، حسب طلبكم .
• التروليات بجميع أنواعها تصنع بالكامل من مادة األستينلس ستيل 10 / 18-304 تتحرك التروليات 
على كفرات قالبه و ذلك لكي تتحمل األحمال الثقيلة و مزودة بصدامات مطاطية على األركان 

للحماية أثناء الحركة .

• Amajed manufactures trolleys of all sizes and dimensions to suit costumer 
requirement.
• Trolley is equipped with shelves as well as high quality castors for flexible 
sliding movement.
• Perfect performance trolley corners are equipped with rubber pumpers to 
facilitate the movement.
• We provide caster wheels with breaks or without to match with the use of 
the product ,also there are no sharp ends in the trolley.

Trolleys  التروليات
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• نصنـع في أماجد شـفاطات األبخـرة بنوعيها الحائطي والجزيرة بنظام السـحب فقط أو السـحب 
والتغذيـة معـا و كل ذلك حسـب طلب العميل.

• يصنـع الشـفاط  بالكامل من األسـتينلس سـتيل 10 / 18-304 ومـزود بفالتر عالية الجـودة لتكثيف 
األبخـرة وويتـم تجميع الدهـون الناتجة من تكثيـف األبخرة في مصائـد للزيوت يمكـن تفريغها ..

األهواد مزودة باألضاءه .

• We customize wall-type and island-type hoods.
• All fabricated from AISI 304 - 18/10  with S/S filters, lights and oil collectors. 

شفاطات األبخرة
EXHAUST HOOD UNITS
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التجهيزات
MEDICALالطبية

Equipment



3435



3637



القسم
التجاري

COMMERCIAL
Section
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تمديدات
AIR Ductالتكييف

Line
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AMAJED being leading Company in the Quality in the manufacturer since 30 

years with pre-qualification of  private & Ministerial Projects. 

- Product Range:
• Refrigerators.

• Kitchen Hoods.

• All types of Stainless Steel Furniture.

• Catering Equipment.

• Galvanized & Stainless Steel and Black Steel Duct for HVAC &Exhaust 

Systems.

 (Factory Assembled Rectangular Ducting and Accessories)

- Standards:      
Fabrication of Duct according to SMACNA, DIN & BS or According to Customer 

requirements.

- Materials:
Galvanized Steel, Stainless Steel, Aluminum and Epoxy Painted Galvanized Steel. 

 - Features:
• Fabricated by latest machinery.

• Factory Fabricated & Assembled ready for Installation with complete range 

of products. 

• Available in all sizes as requirements.

• Quick and easy installation.

• Delivery up to the site and where in Saudi Arabia & Gulf Countries.

• Design & Production of complete range of Air Distribution system as per as 

the requirement of the customer and up to the standards.

• Installation contact of Ductwork is undertaken.



شركاء
Successالنجاح

Partners
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SuccessPartnersشركاء النجاح
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