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 حلولھا المتطورة في مجال االستدامة  2020غوبان في اإلمارات العربیة المتحدة في إكسبو دبي -تستعرض سان
 

وعالیة األداء، وقدرتھا على تقدیم شھادات مفّصلة حول غوبان" على حلول البناء المبتكرة -تركیز شركة "سان ساھم
التأثیر البیئي لكل من منتجاتھا الرائدة في السوق، في ضمان مكانتھا كموّرد رئیسي لمواد البناء لمعرض الدولي  المرتقب 

 ".2020في دبي "إكسبو 
 

تحدة مقراً لھا، ومن بینھا "جیبروك" وقد قامت كیانات شركة "سان غوبان"التي تتخذ من دولة اإلمارات العربیة الم
)Gyproc) "و"ویبیر ،(Weberإیسوفر" (-)، و"كیمكوKIMMCO-ISOVER) "و"إیكوفون ،(Ecophon و"سان غوبان ،(

)، و"فیتروتیك" SolarGard)، و"سوالر غارد" (SageGlass)، و"سایج غالس" (Saint-Gobain Glassغالس" (
)Vetrotech أند فابریكس" ()، و"سان غوبان فیلمزSaint-Gobain Films and Fabrics و"نورتون أند سان غوبان بیھ ،(

جناحاً.  61)، بالتعاون معاً لتوفیر حزمة متكاملة من الحلول، تّم استعمالھا في Norton and Saint-Gobain PAMإیھ إم" (
م الداخلي العازلة للصوت، وألواح الجّص وتتضمن ھذه الحزمة العالیة األداء، بطانات للجدران واألسقف وجدران التقسی

المتخصصة ومواد المالط االسمنتي والعزل المائي، ومنتجات العزل الموفرة للطاقة، واألبواب والجدران الزجاجیة 
الفاصلة المقاومة للحریق، ومواد األغشیة المخّصصة لتظلیل النوافذ الواقیة عالیة األداء والجودة للتحكم بالطاقة الشمسیة 
والتزجیج التلقائي، باإلضافة إلى أنابیب الصرف الصحي والمجاري المصنوعة من الحدید الزھر واألغشیة ذات األداء 

 الخاص ومعدات القطع والطحن.
 

العربیة المتحدة: "نصّب تركیزنا على االستدامة وعلى  غوبان" اإلمارات-وقال بول بوتون، الرئیس التنفیذي لشركة "سان
لیة األداء من خالل الحلول التي تصلح لكل مرحلة، من التصمیم والبناء والتفكیك وإعادة االستخدام. إنشاء مباني عا

‘ غوبان-سان’عاماً من المعرفة والخبرة، ھذه ھي السمة التي تُمیّزنا وھي تقع في صمیمم ھدف  350وبفضل أكثر من 
 ". ”MAKING THE WORLD A BETTER HOME“المتمثّل في جعل العالم منزًال أفضل 

فحسب، بل ‘ إكسبو’"بصفتنا شركة عالمیة، قمنا باكتساب معرفة وخبرة فریدة من نوعھا، لن یراھا فقط زوار  وأضاف:
 وستثبت أیضاً فوائد عملنا في الممارسة العملیة لسنوات عدیدة قادمة."

 
تقدیم بیانات المنتجات البیئیة لمحفظتھا غوبان" وقدرتھا الفریدة على -وساھمت شھادات االستدامة الخاصة بشركة "سان

 الواسعة من المنتجات بجعلھا من المؤھالت المطلوبة في جمیع أنحاء موقع "إكسبو". ومن بینھا:
 

من المتوقع أن ینصّب التركیز الرئیسي للزوار على جناح الُمخصص لإلستدامة، وھو عبارة عن بُنیة الفتة  •
تفي فقط بتسلیط الضوء على أحدث تقنیات التصمیم المستدام وتوفیر الطاقة متراً، ال تك 130للنظر یبلغ عرضھا 

فحسب، إنما تّم تصمیمھا أیضاً إلنتاج كمیة من الطاقة تفوق تلك التي یتّم تستخدمھا. ومع صب كامل اھتمامھم 
تكتس" على تصنیف الریادة في تصمیمات الطاقة والبیئة المرموق، شدد المصممون من شركة "غریمشوو أركی

على استخدام منتجات عالیة األداء ذات تأثیر بیئي منخفض طوال الوقت وكانوا حریصین على فھم كیفیة مساھمة 
 كل من ھذه المنتجات في تحقیق ھدفھم.

 



 

" أبرز AL WASL DOMEإستقبال الزوار وتقدیم قطعة مركزیة ملفتة للنظر لمعرض إكسبو الرائع. تشّكل " •
 130الرائع وھي األكبر في العالم. تغطي ھذه القبّة ساحة الوصل ویبلغ عرضھا  معالم موقع معرض "إكسبو"

متًرا. تّم تغلیف ھذا الصرح المذھل الذي ُصّمم لیبقى بشكل دائم، بغطاء من األلیاف الزجاجیة المعماریة 
غوبان -"سان) الداكنة المطّورة من  قبل شركة SGM ®SHEERFILL-30" (30-المخصصة "شیرفیل إس جي إم

)، والتي تُوفر في الوقت عینھ  شاشة عرض فریدة Saint-Gobain Films and Fabricsفیلمز أند فابریكس" (
تسمح بدخول الضوء الطبیعي وتدفق الھواء وتعكس في نفس الوقت الحرارة بھدف الحفاظ على درجة حرارة 

 منعشة ومریحة في المساحة الممتدة تحتھا.
 

رى البارزة مركز المؤتمرات وقاعة المعارض الجدیدة المذھلة في "إكسبو"، التي استُخدمت وتشمل المباني األخ •
)، باإلضافة إلى Gyprocفي جمیع أنحائھا جدران التقسیم وألواح السقف عالیة األداء المقدمة من "جیبروك" (

تقسیم العازلة للصوت ) فضالً عن جدران الWeberألواح الجّص المتخّصصة والمالط االسمنتي من "ویبیر" (
). من المباني األخرى أیضاً قریة "إكسبو" التي تتمیز بألواح زجاج KIMMCO-ISOVERایسوفر" (-من "كیمكو

غوبان غالس" -) من "سانCool-Lite KNTالتحكم بالطاقة الشمسیة الضخمة من "كول الیت كاي إن تي" (
)Saint-Gobain Glass والحرارة والضوء لزوار  "إكسبو" الذي من المتوقع أن ) لتوفیر التحكُّم في أشعة الشمس

 یفوق عددھم الثالثة آالف زائر.
 
 

) سالمة Vetrotechستضمن األبواب والقواطع والفواصل الجداریة والستائریة المقاومة للحریق من شركة "فیتروتیك" (
 Solarافذ المتطورة من "سوالر جارد" (الزوار في الردھات والممرات والمداخل الرئیسیة وستقلّل أغشیة تظلیل النو

Gard.من استخدام الطاقة وستضمن بیئة مریحة لزوار حدائق "إكسبو" والمباني المتخصصة األخرى ( 
 

 غوبان"-لمحة عن شركة "سان
 

والصناعات غوبان" بتصمیم وتصنیع وتوزیع المواد والحلول الخاصة بالبناء والتنقل والرعایة الصحیة -تقوم شركة "سان
غوبان"، التي تم تطویرھا من خالل عملیة ابتكار مستمرة، -األخرى الُمطّبقة في السوق. ویمكن العثور على منتجات "سان

في كل مكان في أماكن معیشتنا وحیاتنا الیومیة، ما یوفر الرفاھیة واألداء ویضمن السالمة، مع مواجھة تحدیات البناء 
 ر المناخ.المستدام وكفاءة الموارد وتغیّ 

 
 .2020ملیار یورو في عام  38.1حققت الشركة مبیعات بلغت 

 بلداً  70ألف موظف في  167لدى الشركة ما یزید عن 
 2050وھي ملتزمة بتحقیق صافي إنبعاثات الكربون بحلول عام 

 Gobain UAE-Saintصفحة الشركة على "لینكد إن": 
 

 لالتصال
 

  gobain.com-Sana.Pervez@saintاإلمارات العربیة المتحدة: سانا بیرفیز، البرید اإللكتروني: 
 gobain.com-Myrna.Raad@saintشرق المتوسط والشرق األوسط البرید اإللكتروني: 
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