
بناء هياكل المستقبل





“بعضهم شاهد ما جرى وتساءل لماذا.
 وأنا شاهدت ما جرى وقلت لما ال”              

بابلو بيكاسو
                                         

AR

المعدني البناء  في صناعة  االبتكار  بمهمة  "كونستاليكا"   تضطلع 
 ويعتبر هذا خالصة تجربة وحضور على مستوى األسواق العالمية،
 ألن فعاليتها قائمة على منتوجاتها المبتكرة وقدرتها على تقديم حلول
 مرنة وفريقها المؤهل إلى أبعد مدى ورغبتها في تحويل الحاجيات

إلى حلول متميزة.

الخصائص الفريدة لمنتوج مادريماكس® المقترنة بقدرة االبتكار 
العالية لدى كونستاليكا يشكالن أساس تميز المؤسسة عن منافسيها 
في هذا القطاع وسبب ريادتها في عدة فروع من نشاطها: السقوف 

 والواجهات والهياكل الصناعية والسكنية وهياكل خاليا الطاقة   
الشمسية.                                      

وهي كذلك شريك في تطوير حلول لهياكل البناء المعدني عبر 
كل أطوار المشروع: بحث وتطوير الحلول وحساب مقاومة 

الهياكل وفق طبيعة المشروع ومتابعة اإلنجاز مع التركيز على 
حاجيات الزبائن لتكون إجماال شريكا فريدا في مجاالت التنافسية 

واإلبداع وإنشاء القيمة.                 



المهمة                                                                       
 منح الزبائن حلوال تامة في البناء من حيث االبتكار والنوعية لتحقيق

 رغباتهم.                                                                     

التصُور
تسعى كونستاليكا لتكون مرجعا بالسوق العالمية لقطاع البناء المعدني مع احترام 

وتشجيع التنمية المدعومة والمتوازنة إيكولوجيا والمقتصدة باستمرار للموارد.       

القيم 
االبتكار.                                                          
التنافسية.                                                         
إنشاء القيمة.                                                     
تحفيز الموارد البشرية.                                        



التأسيس: 
االنطالق في تنمية منتوجات مادريماكس®

نشاء العالمة مادريماكس® واإ
وتسجيلها.

 بداية النشاط الصناعي مع تخصيص مديرية للبحث
 والتنمية واالبتكار: 

االبتكار هو محرك تنمية وتطور الشركة.

 تطبيق نظام تسيير النوعية:
NP EN ISO 9001

 تثبيت نظام "آبسير" وفق مقاييس
للبناء المعدني.

انطالق النشاط الصناعي بالبرازيل. توسع المؤسسة بالمكسيك.

 تطبيق نظام تسيير البحث:
  نظام لتسيير البحث والتنمية واالبتكار وفق شهادة

NP4457



  / يسهل البناء بأحسن الحلول 

QUICKNESS / RAPIDITÉ /

ECONOMY / ÉCONOMIE / 

SUSTAINABILITY / SUSTENTABILITÉ /  

REUSABLE / RÉUTILISABLE / 

INNOVATION / INNOVATION / 

DURABILITY / DURABILITÉ / 

SIMPLICITY / SIMPLICITÉ / 

VERSATILITY / VERSATILITÉ /

RESISTANCE / RÉSISTENCE / 

 سرعة 

اقتصاد

توازن

إعادة استعمال

ابتكار

استدامة

 بساطة

 تنوع

  مقاومة



 نبعت فكرة مادريماكس® من ضرورة الحصول على منتوج بأقل
تاحة سرعة أكبر  قدر من المادة األولية من استخدام اليد العاملة واإ
 في التركيب مع تفادي كل الصعوبات التي سادت من قبل في هذا

النوع من البناءات

 المزايا:
 حلول مرنة وسهلة التركيب.

 تخفيف الهيكل.
 حزق مباشر مع األعمدة والحوامل.

 اقتصاد في المواد والعمل واإلنتاج والتجميع.
 سهولة استعمال المواد.

التركيب السهل.

 ماذا ألغت مادريماكس
 الروابط.

 قطع التثبيت بين حوامل الروافد.
  الساقين

 الروافد المسلحة )مغلقة على الواجهة(.
طرف الصفيحة من الداخل.



 سان إيزو®
 الحاجة إلى وضع أسقف مندمجة لخاليا الطاقة الشمسية على هياكل
غير مغطاة بالمباني الصناعية أو الزراعية أو المنشآت العمومية      
 يضمن تثبيت Sun’ Iso أدت المؤسسة إلى تصميم نظام سان إيزو
 وحدات خاليا الطاقة الشمسية مع سقف عازل يمكن استعماله على

 أغلبية أصناف الهياكل الخاصة باألسقف.

 Sun’ Iso يضمن نظام سان إيزو
 تهوية جيدة للوحدات وتمديد

فعاليتها وصالحيتها.

عادة تصميم القطاع على شكل حرف W يسمح بتمرير المياه واإ
استعمالها.



 الخزان: تنمية الخزان تقتضي إنشاء نظام سهل التركيب يسمح بتخزين
المواد السائلة والصلبة.

 انطالقا من األفكار الفرعية لتنمية نظام مادريماكس® أحدثت المؤسسة
 منتوجا قليل التأثير على البيئة يتم تثبيته مباشرة على األرضية أومساحة
 مستوية ثم يركب ببساطة وسرعة دون ضياع أو إتالف للمواد والنوعية

والقوة والمقاومة.

 لخصائص
 يتميز الخزان ببنائه انطالقا من تركيب متسلسل أللواح منتوجة
 S320 GD+ 7275من صفائح الصلب المكلفن من طراز 

)EN 103 46(وتغطية داخلية من القماش البالستيكي المقاوم   
 لألشعة فوق البنفسجية.



 استعمال نظام مادريماكس® عند إنجاز األسقف والواجهات
 )األفقية والعمودية( لكل أصناف الهياكل )الصلب، الخشب أو

 الخرسانة( يعتمد على وضع النظام كحامل للتغليف النهائي
للسقف أو الواجهة.

APPLICATIONS  /  APPLICATIONS  /  تطبيقات

COVERINGS AND FAÇADES  /  COUVERTURES ET FAÇADES  /  األسقف والواجهات

 الميزة الكبرى لنظام مادريماكس® هي إمكانية الحصول على 
 فواصل أوسع بين األطر وأطوال أكبر بين القطاعات يسمح 
 بتقليص عددهم كما أن المقاومة الكبيرة لالتجاهين الخاصين 
 بشكله الهندسي تلغي استعمال قطع التثبيت والروافد الشبكية 

 لتحمل الثقل المستمر للمبنى، ويغني نظام الثقب المتواصل عن 
الحاجة إلى دعامات التثبيت.

نموذج الحساب المعتمد لتنمية حلول مادريماكس® يقوم على 
 نموذج الرافد المستمر بقدرته على التراكب العلوي )من طابق 

 إلى آخر( لتقوية قمم العزم السلبي واإليجابي التي ترفع مقاومته 
الشاملة.

 استعمال القطاعات األفقية يسمح بإنجاز األطراف العلوية 
للمبنى مباشرة دون نفقات إضافية.





نظام مادريماكس® المطبق على هياكل خاليا الطاقة 
الشمسية يستفيد من مرونة وسهولة تركيب الوحدات.

APPLICATIONS  /  APPLICATIONS  /  تطبيقات

PHOTOVOLTAIC STRUCTURES  /  STRUCTURES PHOTOVOLTAIQUES  / هياكل خاليا الطاقة الشمسية 

تشكيلة حلول الوحدات الخاصة بهياكل خاليا الطاقة 
الشمسية تعطي صالحية أطول بفضل مقاومة قطاعات 
مادريماكس® وتغطيتها القاعدية التي يمكن أن تتدعم 

بتغطية إضافية مقاومة للصدأ.

تطبيق نظام مادريماكس® على هياكل خاليا الطاقة 
الشمسية قد يوفر منها أنظمة مستقلة أو متصلة بالشبكة 
على مستوى محطات اإلنتاج المندمج بالمباني وحظائر 

السيارات.





APPLICATIONS  /  APPLICATIONS  /  تطبيقات

HOUSING STRUCTURES  /  STRUCTURES RÉSIDENTIELLES  /  الهياكل السكنية

نظام مادريماكس® المطبق على المباني السكنية التي تصل
إلى أربع طبقات، يستفيد من خاصية مقاومة الجدران التي 

توزع كل أثقال المبنى وتضمن استمرار كامل بين المواد 
واستقرار األبعاد وحرية أكبر في التصميم.

كل نقاط الربط مشدودة لتفادي التلحيم بين القطاعات وقطع 
الربط، وتضمن مرونته العالية وخفة وزنه مقاومة كبيرة 

للزالزل تفوق النظام التقليدي.

يوفر منزل من هذا الطراز مرونة كبيرة للهيكل دون إحداث 
تشققات على الجدران نظرا لتقليص وزن الهيكل وتوزيع 

الثقل وتفادي نقاط تراكم الضغوط.





CREATIVITY IS EASY  /  LA CRÉATIVITÉ EST SIMPLE  /  االبتكار بسيط

القدرة على منح حلول مختلفة قائمة على نظام 
مادريماكس® نابعة من التجربة المتراكمة لدى 

كونستاليكا عبر آالف مشاريع الهياكل 
التي طورتها.

نظرا للتجربة المكتسبة تبتكر باستمرار تشكيلة 
كبيرة من حلول وتطبيقات نظام مادريماكس®.

خالل تطوير الحلول تحسن سالمة الهياكل 
ثبات  بإنجاز دراسات تقنية الفحص واإ

الخصائص الهيكلية حسب التنظيم والمقاييس 
المفروضة قانونيا.





COMMITMENT TO INNOVATION  /  ENGAGEMENT DANS L’INNOVATION  /     االلتزام باالبتكار

يوجه فريق كونستاليكا جهوده لتطوير منتوجات مبتكرة 
تعتمد االبتكار وتكثيف الحلول لتوفير مزايا حقيقة للزبائن.

ابتكار 
اقتصاد
 أمن 
تنوع





Argélia
Constálica Algerie
1 Rue Nezzar KEBAILI (Ex Rue Enfantin)
16003, Alger, Algérie

كونستاليكا الجزائر 
1 مكرر شارع نزار قابيلي
16003، الجزائر، الجزائر


