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 معهد العلوم والتكنولوجيا- MASDAR

مقدمة
 وقد ركزنا على االبتكار والجودة في مجال تكنولوجيا. بما يخلق قيم حقيقية، شركة رائدة في حلول أنظمة النوافذ واألبواب التي تناسب المعمار الحديث بتصميم عصري وفعال في استهالك الطاقةENERGATE ُتعد
. اإلمكانيات الحديثة لتصميم المباني فائقة الكفاءة بطريقة مربحةENERGATE  وتدعم.النوافذ
. تكنولوجيا متطورة ببراءات اختراع وضعت خصيصًا لمواقع البناء في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط وف ًقا للتكنولوجيا األلمانيةENERGATE توفر
. وكذلك في مؤسسات ومختبرات مستقلة رائدة، وفي ألمانيا،تم تطوير جميع المنتجات لتناسب المناخ القاسي للشرق األوسط وخضعت الختبارات مكثفة في المختبرات الخاصة بنا في الرياض بالمملكة العربية السعودية
.  والتصميم المعماري والكفاءة العالية هي من اهم القيم لدينا وموضع عنايتنا الفائقه باستمرار، المتانة والراحة والسالمة.نحن نقدم حلوالً متطورة لزيادة اإلنتاجية في موقع البناء مع ضمان الجودة الفائقة
. في توفير بيئة معمارية حديثة وشفافة وذات انسيابية ضوئية بما يضمن أكبر قدر من الراحة المعيشيةENERGATE تساعد النوافذ العازلة حراريًا من

Introduction
ENERGATE stands for windows and doors system solutions for tomorrow’s architecture in modern design and energy efficient way, thus creating real values. We have focused
on innovation and quality in window technology. ENERGATE supports today‘s possibilities of designing highly efficient buildings in a profitable way.
ENERGATE provides cutting edge technology with specifically developed patents for building sites in Saudi Arabia and the Middle East based on German technology.
All products are developed for the harsh Middle East Climate and have to go through intensive testing by our own laboratories in Riyadh, KSA, and in Germany as well as leading
independent institutions.
We offer advanced solutions to increase productivity on building site while guaranteeing our high quality. Durability, comfort, safety, architectural design and a high efficiency
are values which are important to us.
ENERGATE thermal insulating windows enable a modern, transparent, light flooded architecture and guarantee greater living comfort.

ENERGATE custom made insulated sliding door as per project requirements and design

. الباب العازل المنزلق حسب الطلب وف ًقا لمتطلبات التصميم الخاص بالمشروعENERGATE تقدم

ENERGATE

النوافذ واألبواب والواجهات

التصميم الخاص وقيم األداء الحراري الفائقة يفتحان آفا ًقا
.جديدة للمهندسين المعماريين بشأن تخطيط المعالم المعمارية
.  فائق الجودةENERGATE العزل الحراري لمنتجات
 مع معاهد االختبار الدولية المعترفENERGATE تعمل
 تم تصميم منتجاتنا فائقة الجودة المضادة للغبار لتناسب.بها
ENERGATE  تقلل نوافذ.المناخ القاسي للشرق األوسط
من استهالك الطاقة ألغراض التدفئة والتبريد إلى الحد
.األدنى وذلك بفضل قيم العزل الرائعة
 في مشاريعENERGATE تم استخدام نوافذ وأبواب
 (معهد مصدر للعلومMASDAR MIST مبتكرة مثل
والتكنولوجيا) وهي تساعد في تخفيض استهالك الطاقة في
. في المئة80 المنزل بما يصل الى

Aluminium clad PVC-STEEL windows

نوافذ بي في سي مغطاة بغالف خارجي من األلومنيوم

Wood-aluminium windows

نوافذ خشبية مغطاة بغالف خارجي من األلومنيوم

ENERGATE

Windows, Doors & Facades
Special design and outstanding thermal
performance values open up new possibilities for
architects concerning the planning of architectural
landmarks.
The heat insulation of ENERGATE products is
excellent.

 اختياريةLED نظام واجهة فائقة العزل مع إضاءة
High insulated facade system with optional LED illumination

 تفاصيل غالف مبنى معزول1:1- نموذج
Sample 1:1 - detail for an insulated building envelope

wood aluminium · low ene

cd 05

ENERGATE is working together with international
recognized testing institutes. Our high-quality,
dust proofed products are developed for the harsh
Middle East Climate. Due to its impressive isolation
values ENERGATE windows reduce the energy
demand for heating and cooling to a minimum.

cusTomer design

example for a custom designed main entr
islamic pattern ornament desiged as digit
dimensions
complete element:
width 4350 mm - Height 6000 mm
double opening door:
width 2200 mm - Height 2500 mm
special color: eloxal c0 natural metallic

ENERGATE windows and doors were used in
innovative projects like MASDAR MIST (MASDAR
Institute of Science and Technology) and help to
scale down the energy consumption in your house
up to 80 percent.

Triple insulating glass with fiber glass spacer

زجاج عازل ثالثي الطبقات بفواصل من األلياف الزجاجية

Custom designed entrance portal

This colors illustration are represented symbolically.
color deviations from the original are depending on the printing conditions.

بوابة مدخل مصممة حسب الطلب

dmc.energa

ENERGATE custom made insulated fixed window as per project requirements and design

 النوافذ الثابتة العازلة حسب الطلب وف ًقا لمتطلبات التصميم الخاص بالمشروعENERGATE تقدم

RAL 7027 SANDGREy

RAL 1015 LIGHT IVORy

عاجي فاتح

RAL 7035 LIGHTGREy

رمادي فاتح

ALU CLADDING ExTERIOR
available in various colors

Aluminium clad PVC-STEEL windows

نوافذ وأبواب بي في سي (مدعم بالمعدن) مغلفه من الخارج باأللومنيوم ▪ موفر في استهالك الطاقة
ال ُمواصفات

رمادي رملي

 من البي في سي ( مدعم بالمعدن ) مغلفه من الخارج باأللومنيومENERGATE عناصر
. لكل المناطق601 متوافقة تمامًا مع متطلبات أحدث قوانين البناء السعودية
.80%  أو50%  معتمدة من الشركة السعودية للكهرباء لتوفير الطاقة بنسبةENERGATE جميع العناصر التي تستخدمها
غالف خارجي من األلومنيوم –فائق المقاومة للعوامل الجوية
 تشكيلة كبيرة من األلوان- اختيار التصميم
مقاطع عرضية من البي في سي بقلب مدعم بالمعدن لتوفير ثبات أفضل
مقطع من البي في سي المدعم بالمعدن لبناء متين
 أفضل عزل حراري- تكنولوجيا عزل موثوقة
 مع الزجاج العازل المزدوجug=1,1 - uw=1,2 W/m²K
 مع الزجاج العازل ثالثي الطبقاتug=0,5 - uw=0,79 W/m²K

غالف خارجي من األلومنيوم متاح
بألوان متعددة

 نافذة أحادية الفتح، إجراء مزدوج:تم حساب القيم المحددة للنافذة التي تم اختبارها كما يلي
EN ISO 10077- 1 : م المعيار1,48×1,23 حجم النافذة

حشوات متتابعة3
محكمة الغلق
ال غبار
تم االختبار بنجاح خالل العديد من اختبارات منفاخ الباب
 صديق البيئة- مصنعة من البي في سي النظيف والقابل تمامًا إلعادة التدوير
يتم التنفيذ دائمًا بزجاج عازل فائق الجودة
 قيمة ج) متوافقة مع مواصفات البناء السعودية،معامالت اكتساب منخفضة للطاقة الحرارية الشمسية (معامل االكتساب الحراري الشمسي
.  مع انتقال فائق للضوءSBC601 وSBC
.تتوفر بيانات الزجاج الشفاف شديد االنتقائية عند الطلب
CEجميع المنتجات تحمل عالمة االعتماد

نوافذ وأبواب بي في سي (مدعم بالمعدن) مغلفه من الخارج باأللومنيوم

ALUMINIUM CLAD PVC-STEEL WINDOWS AND DOORS ∙ LOW ENERGy SySTEM
SPECIFICATIONS
ENERGATE PVC-Steel Aluminum cladded elements
Fully comply with the latest saudi Building code 601 requirements For all
regions.
ENERGATE elements are SEC (Saudi Electricity Company) approved to save ENERGy-50% or ENERGy-80%
•
•
•
•
•

Aluminium cladding exterior - highly weather resistant
Design selection - wide range of colors
PVC profiles with STEEL reinforced core for better stability
Solid PVC and Steel profile thickness for durable construction
Proven insulation technology - Best thermal insulation
with double insulating glass ug=1,1 - uw=1,2 W/m²K
with triple insulating glass ug=0.5 - uw=0,79 W/m²K

Values specified are calculated for tested window : Dual action, single opening window
Window Size: 1,23 x 1,48 m Norm: EN ISO 10077- 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 continues gaskets
Air tightness
No dust
Successfully tested during many blower door tests
100% recyclable clean PVC - Environment friendly
Execution always with high quality insulated glass
Very low solar heat gain coefficients (shgc, g-value) in compliance with SBC in compliance with SBC601
in combination with high light transmission (ltr).
Ultra selective transparent glass data available upon request.
All products are CE-certified
ENERGATE ∙ Riyadh ∙ Kingdom of Saudi Arabia

ENERGATE custom made insulated wood window as per project requirements and design

 النوافذ الخشبية العازلة حسب الطلب وف ًقا لمتطلبات التصميم الخاص بالمشروعENERGATE تقدم

النوافذ واالبواب من الخشب بغالف خارجي من األلومنيوم – نظام موفر الستهالك الطاقة
SPRUCE Picea Abies - ALU Line 02

OAK - nature- E100

SPRUCE Picea Abies - CLASSIC 07

شجرة التنوب

. لكل المناطق601  للخشب األلومنيوم متوافقة تمامًا مع متطلبات أحدث قوانين البناء السعوديةENERGATE عناصر
غالف خارجي من األلومنيوم –فائق المقاومة للعوامل الجوية
 تشكيلة كبيرة من األلوان- اختيار التصميم
خشب قوي صلب أو خشب صلب بعزل إضافي
 أفضل عزل حراري- تكنولوجيا عزل موثوقة
بناء قوي
ug=1,1- uw=1,2 W/m²K مم؛ مع الزجاج العازل المزدوج80
ug=0.5 - uw=0,74 W/m²K  مم؛ مع الزجاج العازل ثالثي الطبقات120

 طبيعي- بلوط

شجرة التنوب

 نافذة أحادية الفتح، إجراء مزدوج:تم حساب القيم المحددة للنافذة التي تم اختبارها كما يلي
EN ISO 10077- 1 : م المعيار1,48×1,23 حجم النافذة

ALU CLADDING ExTERIOR
available in various colors

Wood-aluminium windows

النظام مناسب للمنازل فائقة العزل
 بناء قوي-  مم120 قطاع عرضي بعمق
حشوتان متتابعتان
نظام طالء للخشب ثالثي الطبقات بأساس مائيخال من المذيبات
قوة التحمل
تشكيلة الخشب التنوب والصنوبر والبلوط
يتم التنفيذ دائمًا بزجاج عازل فائق الجودة
 متوافقة معSBC  قيمة ج) متوافقة مع،معامالت اكتساب منخفضة للطاقة الحرارية الشمسية (معامل االكتساب الحراري الشمسي
.) مع انتقال فائق للضوء (لترSBC601
.تتوفر بيانات الزجاج الشفاف شديد االنتقائية عند الطلب
CEجميع المنتجات تحمل عالمة االعتماد

غالف خارجي من األلومنيوم متاح
بألوان متعددة

نوافذ خشبية مطلية باأللومنيوم

WOOD ALUMINIUM WINDOWS AND DOORS ∙ LOW ENERGy SySTEM
SPECIFICATIONS
ENERGATE Wood Aluminium elements fully comply with the latest Saudi Building Code 601 requirements for
all regions
•
•
•
•

Aluminum cladding exterior - highly weather resistant
Design selection - wide range of colors
Solid massive wood or massive wood with additional insulation
Proven insulation technology - Best thermal insulation
Solid construction 80 mm with double insulating glass ug=1,1 - uw=1,2 W/m²K
Solid construction 120 mm with triple insulating glass ug=0,5 - uw=0,74 W/m²K
Values specified are calculated for tested window : Dual action, single opening window
Window Size: 1,23 x 1,48 m Norm: EN ISO 10077- 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

System is passive house suitable
Profile depth of 120 mm - Solid construction
Two continues gaskets
Solvent free water based three layer wood coating system
Durability
Wood choices: Spruce, larch, oak
Execution always with high quality insulated glass
Very low solar heat gain coefficients (shgc, g-value) in compliance with SBC in compliance with SBC601
in combination with high light transmission (ltr).
Ultra selective transparent glass data available upon request.
All products are CE-certified
ENERGATE ∙ Riyadh ∙ Kingdom of Saudi Arabia

ENERGATE custom made insulated wood window as per project requirements and design

 النوافذ الخشبية العازلة بشكل مخصص وف ًقا لمتطلبات المشروع وتصميمهENERGATE تقدم

staNDarD proDuCt types overvieW

type overview

all drawings are showing the inside views

1.054

1.056

WiNDoW

CorNer WiNDoW

CorNer WiNDoW

single opening
window

single opening window
with fixed side light

double french
opening window

fixed window

two fixed windows
connected with a 90° post

two fixed windows
connected with a 90° glass corner

انظمة فتح واغالق الشباك مرئية أو مخفية

Well-proportioned visible or concealed hardware

COLOR : NEUTRAL

1.104

1.121

patio Door

patio Door

patio Door

patio Door

patio Door

single opening
window

single opening
swinging door,
flat threshold

single opening swinging door
with fixed side light,
flat threshold

double french opening
swinging door
flat threshold

fixed field
for patio door
simulates a flat threshold

ug hen ed

1.102

Light Transmission = Ltr

51 %

Solar Energy = g

25 %

EN 410-2011

Selectivity

2,0

Ucog Value = ug

0,5 W/m²K
EN 673-2011

Thickness: 50 mm - Glass Spacer: Fiber glass

- 80%

2.201

2.300

3.001

5.001

Door

Door

Door

Door

Door

fully glazed
main entrance
swinging door

main entrance
swinging door
full slab

main entrance
swinging door
slab with glazing

fully glazed
side entrance
swinging door

single opening
swinging patio door with exterior
key cylinder with window handle

insulated
sun protection glass

EN 410-2011

European / metric

2.001

ANSI Z97.1-1984
16 CFR 1201 II

r ed /

1.101

as s t e

ENERGATE®

Glass Spacer: Fiber glass

1.001

gl

DIN EN 12150

pe

TRIPLE INSULATED ∙ SUN PROTECTION ∙ ULTRA SELECTIVE ∙ SECURITy
GLASS

cur ity

1.021

WiNDoW

se

1.004

WiNDoW

to

1.002

WiNDoW

m

1.001

ENERGy CONSUMPTION

55 ºC
outside air
temperature

25 ºC
inside glass surface
temperature

approved by Saudi Electricity Company

Best insulated sun security glass selection

6.001

7.003

8.001

sliDiNg Door

sliDiNg Door

sliDiNg Door

parallel slide & tilt door

Folding sliding door

lift & sliding door

9.021

9.002

9.054

9.801

FaCaDe

FaCaDe

FaCaDe

FaCaDe

single opening
swinging door

corner with a 90° post

lift & sliding door

أفضل تشكيلة من الزجاج العازل الواقي من الشمس

DmC.eNergate · riyadh · Kingdom of saudi arabia
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Great selection of designer hardware

مقابض مميزة من مصممين مشهورين

ENERGATE custom made insulated wood main entrance door as per project requirements and design

 الباب الخشبي العازل للمدخل الرئيسي حسب الطلب وف ًقا لمتطلبات التصميم الخاص بالمشروعENERGATE تقدم

 موفرSySTEM
وااللمنيوم ▪ نظام
الخشب
الرﺋيسي من
أبواب المدخﻝ
WOOD ALUMINIUM ∙ LOW للطاقه
ENERGy
∙ MAIN
ENTRANCE
DOORS
WOOD ALUMINIUM ∙ LOW ENERGy SySTEM ∙ MAIN ENTRANCE DOORS
SPECIFICATIONS

A

B
D

B

D

C
C

E

ال ُمواصفات

 مدعمة بإطار خشبي صلب،رقاقة باب مصنوعة من لوح متعدد الطبقات

A

واجهات من الخشب الرقائقي مع طبقات تثبيت من األلومنيوم

B

بالستيك مدمج باأللياف فائق الجودة مركب على جانب القفل لتوفير ثبات أفضل

C

طبقات تثبيت من األلومنيوم على جانب القفل لتوفير ثبات أفضل

D

PUR قلب بناء

E

A

Door leaf made of multilayer board, strengthened with solid wood frame

B

Plywood facings with Aluminium stabilization layers

C

Integrated high-quality fibre-plastic composite on the lock side for better stability

D

Aluminum stabilization layers on the lock side for better stability

E

PUR construction core

الخشب األلومنيوم أبواب المدخل الرئيسي

Wood-aluminium mainentrance door

) (التنوبup = 0,93 W/m2K نفاذية حرارية من فراﻍ الباب
غالف خارجي من األلومنيوم
 مم3 الواح األلومنيوم بسمك:درفة الباب
 قطاع من األلومنيوم:حلق الباب
 مدعمة بإطار خشبي صلب ومثبتات مدمجة ضد العيوب،درفة الباب مصنوعة من لوح متعدد الطبقات
m2K / Wm2K /  وات1,0  خشب التنوب) حتى، (حسب الطرازud عزل حراري ممتاز
حشوتان حول قفل ثالثي النقاط مع مفصالت خاصة ثالثية األبعاد قابل للضبط
 دورة فتح وغلق يجري على فترة طويلة200.000  جميع األبواب التي نقدمها تجتاز اختبار:المتانة
DIN-EN تم االختبار طب ًقا للمعيار
مقاومة للرصاص لمتطلبات السالمة الخاصة وحسب الطلب
تم االختبار بمعايير عالية على أداة قياسية مخصصة للسالمة ضد السطو
تشكيلة الخشب التنوب والصنوبر والبلوط
Thermal transmittance of the door blank - up= 0.93 W/m K (Spruce)
2

ALU Cladding Exterior
Door leaf: Aluminum panel 3 mm thickness
Door frame: Aluminum profile - clipped
Door leaf made of multilayer board, strengthened with solid wood frame
and integrated stabilizers against default
Excellent thermal insulation Ud (depending on model, spruce) up to 1,0 W/m2K
2 gaskets all around 3-point locking with 3-dimensional-adjustable special hinges
Durable function: All our doors pass 200.000 opening and closing cycles in the long time test
DIN-EN-Norm tested
Bullet-resistant for special safety claims upon request
Considerably tested with a standard tool set to burglary safety
Wood choices: Spruce, larch, oak
ENERGATE∙ ∙Riyadh
Riyadh∙ ∙Kingdom
Kingdomof
ofSaudi
SaudiArabia
Arabia
DMC.ENERGATE

13

ENERGATE - Refernce in Riyadh

ENERGATE

A visible proof:

اختيار جيد

.تضمن الهندسة األلمانية أفضل تصميم وجودة وراحة واستخدام مستدام

ENERGATE window
(Dark colored window =
low temperature ~26 C°)

 فلدينا مواقع االختبار الخاصة بنا ويتم رصد النتائج،إن قيم منتجاتنا مثبتة
 وSEEC وSEC كلية التقنية بالرياض و،وتقييمها مع جامعة الملك سعود
. والنتائج رائدةSASO
ENERGATE أظهرت هذه التجارب التي نرصدها أن نوافذ وأبواب
. في المئة80 تساعد في خفض تكاليف الطاقة (طاقة التبريد) بما يصل الى
منتجاتنا تلبي جميع متطلبات برنامج العزل اإللزامي وف ًقا للمطلوب من
.SBC601 الشركة السعودية للكهرباء وأحدث قانون للبناء السعودي
.وهناك ميزة أخرى تتمثل في الحصول على المزيد من الراحة في منزلك
 وبذلك يتم.أصبح تبريد الغرف أكثر سهولة وتبقى درجة الحرارة مستقرة
 فإن جميع النوافذ مضادة تمامًا، وباإلضافة إلى ذلك.استخدام طاقة تبريد أقل
. يرجى التواصل معنا للحصول على استشارات لمشروعك.للغبار
تساعد هندسة المشروعات واإلشراف على التركيب وخدمات التدريب على
المنتجات لدينا على ضمان كون الغالف الخارجي للمبنى معزوالً حراريًا
.ENERGATE وستكون راضيًا تمامًا مع أبواب ونوافذ

vs.
Double glazed
standard windows
(light colored window =
low temperature ~44 C°)

Thermal imaging camera picture

A good choice
German engineering guarantees best design, quality,
comfort and longevity.
Our products values are proved, we have our own
testing terrains, the results are monitored and
evaluated with King Saud University, Riyadh Technical
College, SEC, SEEC, SASO and the results are
pioneering.
These tests monitored by us showed that ENERGATE
windows and doors help to reduce your energy costs
(cooling energy) up to 80 percent. Our products fulfill
all requirements of the mandatory insulation program
as required from Saudi Electricity Company and the
latest Saudi Building Code SBC601. A further benefit is
that you will gain more comfort in your house. Rooms
are much easier to cool down and temperature will
remain stable. Much lower cooling power is needed.
Furthermore all windows are 100 percent dust proofed.
Please talk to us for consultancy for your project.

- 80%

outside temperature
b.a.u.= build as usual
DMC.ENERGATE
insulated Windows and Doors

ENERGy CONSUMPTION

approved by Saudi Electricity Company

Test report - Results of the test site in Riyadh

 الرياض- تقرير االختبار

Test report - Test side in Riyadh

 الرياض- تقرير االختبار

Our project engineering, installation supervision and
product training services, will help to ensure that your
building envelope is thermal bridge free and you will be
completely satisfied with ENERGATE windows & doors.

NO DUST
NO HEAT
NO COLD
NO NOISE

BEST QUALITy WINDOWS & DOORS TECHNOLOGy

NO DUST
NO HEAT

SAUDI ELECTRICITy COMPANy APPROVED THERMAL INSULATION

NO COLD
NO NOISE

ENERGATE
Hail

:المﻛتب

Office: Riyadh

Buraydah

Windows and Doors Department
King Abdullaziz Road Exit 5, Nafal Area
P.O.Box: 355798 ∙ 11383 Riyadh ∙ KSA
Opposite to STC Showroom ∙ Riyadh 11578 ∙ KSA
Email: sales@energate.com · energate_Ksa

www.energate.com

For project consulting call
:مرﻛﺯالبيﻊ

Point of Sale: Haill
:مرﻛﺯالبيﻊ

Point of Sale: Buraydah
:مرﻛﺯالبيﻊ

Point of Sale: Jedda

Riyadh

Jeddah

المملﻛة العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

+966 53 794 8372
+966 54 316 2222
+966 50 515 9625
+966 54 911 4122
+966 54 092 2255
+966 56 356 6222
+966 54 570 8000

.نحتفظ بالحق في إجراء التعديالت التقنية
.قد تختلف مواصفات المنتج في الطلبات الخاصة
مقاطع النوافذ هي ألغراض التوضيح فقطو ليست أبعادها مرجعية
. األلوان التي تظهر في هذه الصفحات ليست مرجعية،ألسباب فنية
.تعتمد اختالفات األلوان عن األصل على ظروف الطباعة
We reserve the right to make technical changes,
Product specification at the customers order may vary.

Contact via WhatsApp welcome

Window cutting sections are not to scale and for illustration purposes only.
For technical reasons, the colors shown on these pages are not authoritative.
Color deviations from the original are depending on the printing conditions.

