
المكتب التجاري لالستيراد

منذ ١٩٩٨ نعمل بمجال التيار الخفيف 

سابقة اعمال

www.coi-egypt.com

http://www.coi-egypt.com/


المجاالت التي نعمل بها:-

انذار حريق

وكيل كوبر النذار الحريق

كاميرات المراقبة

توريد و تركيب 

اطفاء حريق

توريد و تركيب

إذاعة داخلية

Bluewhale وكيل ماركة



مساعدة األعمال التجارية من خالل تقديم حلولمساعدة األعمال التجارية من خالل تقديم حلول
مبتكرة وفعالة النظمة التيار الخفيفمبتكرة وفعالة النظمة التيار الخفيف

تبقى مهمة شركتنا الرئيسية نفسها:تبقى مهمة شركتنا الرئيسية نفسها:



قطاع السياحة و الفنادق

سابقة اعمال مجال انذار الحريق

فندق الفاندوم – الهرم 

فندق نيل كينج- اللواء نبيل عواد – أبراج المنيب

باخرة منتصر (٣) فرع أسوان 

فنادق أوبراى العائمة

التمساح لبناء السفن

المركب اوبرا نايل كروز

فندق مايوريكا

قطاع الصحة

مصنع امون لآلدوية بالعبور (صيانة)

مصنع سانوفي بمنطقة المصانع (صيانة)

مستشفى المغربى فرع عباس العقاد

مستشفى تبارك العسكرى

التأمين الصحى (المظالت-حلوان-مستشفي طلبة البعوث)

مستشفى الساحل – شبرا الخيمة



قطاع الحكومة

مخازن الهيئة العامة لنظافة الجيزة

معسكر الحبيل ( وزارة الداخلية)

الهيئة العامة للكتاب – وزارة الثقافة

الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة

عملية االطفاء للمطابخ بمعسكر الحبيل

قسم شرطة ملوى

قسم شرطة الحالبية

هيئة قناه السويس للمالحه .فيال ميراج – التجمع الخامس 

مبنى االدلة الجنائية ( بوالق الدكرور)

مديرية أمن الجيزة

مبنى المحاريث والهندسة – ميدان باب اللوق

بنزينة الوطنية – القطامية

وزارة الثقافة ( مبنى العالقات الثقافة الخارجية – فينى )

وزارة الثقافة ( جريدة القاهرة ) الزمالك



 صيانات يقوم بها المكتب التجاري اآلن

سانوفي اڤنتيس فارما
 (صيانة انذار حريق)

نماء سرفيس الدارة المباني 
(صيانة انذار حريق / كاميرات مراقبة)

مصنع امون لالدوية
(صيانة انذار حريق / اطفاء حريق)

مؤسسة مصر الخير
(صيانة انذار حريق / اطفاء حريق)



وكيل كوبر و
موزع منذ ١٩٩٨

المكتب التجاري لالستيراد هو الوكيل االساسي
لماركة كوبر لالنذار الحريق المبكر منذ ١٩٩٨ و

لدينا جميع الحلول و البرمجة و الصيانة لهذا
النوع المعنون



نعمل ايضا باالنظمة االتية (انذار حريق):



سابقة اعمال مجال اطفاء الحريق

FM200/CO2 توريد و تركيب طلمبات و مواسير و شبكةتركيب و توريد غرف اطفاء

عملية االطفاء للمطابخ بمعسكر الحبيل

عملية االطفاء الشامل بمجمع الطور سيناء 

عملية االطفاء بمبني العاصمة 

عملية االطفاء بمبني وزارة الثقافة 

غرف اطفاء بفندق ستايا مرسي علم

غرف اطفاء بمبني ٢٥٠ نسلة التجمع

غرف اطفاء بمبني ٢١٤ الكندي التجمع

غرف اطفاء بمبني ٧٥ االداري التجمع



سابقة اعمال مجال كاميرات المراقبة

فيالت ميراج ـ م/ هشام محسن

السفارة اإليطالية ـ االسكندر يه 

 البنك األهلي للتنمية واالئتمان الزراعي ـالفرع الرئيسى 

بنك التنمية واالئتمان الزراعي ـ فرع قنا

سوبر ماركت شوب رايت ـ فرع عباس العقاد

مستشفى الزهراء الجامعي (قسم تفيت الحصوه)

مزرعه تورل الهرم

فيال قطعه  6د بالمقطم

شركة االدوية سانوفى افينتس فارما

شركة سما عمارات مراج.فيال د . هيام الشاذلى

فيال حدائق االهرام



شكًرا لك!


