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المقدمــة



انطالقًا من إيماننا بمواكبة 
االتجاه والخيار العالمي األسمى 
نحو التقدم والنهوض بالتعليم 
وتأمين كل ما هو جديد ومؤثر 

لخدمة البشرية ورفعتها، ورغبة 
منا في أن نكون نافذة للعلم 

واإلبتكار والتجدد، عمدت مجموعة 
خليفة للصناعات المتقدمة ومنذ 
تأسيسها إلى تلبية حاجات السوق 

المحلي والعالمي من الوسائل 
التعليمية والبصرية الحديثة عالية 

الجودة، وبخبرة تزيد على ثالثة عقود.

١٩٨٢
 بدأت المجموعة نشاطها في األردن في مجال 

استيراد القرطاسية واألدوات المكتبية والهندسية.

انشأت مجموعتنا مصنعًا لها في عّمان 
إلنتاج الوسائل التعليمية والمكتبية تحت 

Kalboard العالمة التجارية

إطالق خط إنتاج شاشات العرض الكهربائية 
Kalboard تحت العالمة التجارية

حصلنا على شهادة الجودة 
ISO 9000 وصوًال إلى شهادة 

.ISO 9001

تطوير منتجاتنا وإضافة أصناف مثل 
األثاث الهندسي وحامل بروجكتر.

قدمنا المنتج األكثر تميزا في مجموعتنا 
(السبورات التفاعلية اإللكترونية) تحت عالمتنا 

.KALBOARD Complete التجارية

تصنيع الكرتون الصناعي الذي يعتمد شكل خلية النحل 
تحت العالمة التجارية Kalboard Pack، نحن الرواد 

في هذه الصناعة في العالم العربي.

حصلنا على شهادة الجودة األوروبية
CE MARK للسبورات التفاعلية اإللكترونية. 

إضافة أنظمة التصويت التفاعلية والسماعات.

تصنيع الحشوة الداخلية للكرتون 
الصناعي وزوايا التغليف الكرتونية.

تصنيع االسطوانات الكرتونية 
لالستخدام الصناعي.

البدء بتصنيع 
الشاشات التفاعلية



 حلــول تفاعليــة



الشاشــات التفاعليــة

المواصفات والمميزات:
• شاشة UHD 4K مضادة للتوهج

• سماعات أمامية 
• ٢٠ نقطة لمس 

• الوصول الفوري لبرنامج الكتابة في الشاشة التفاعلية 
• يتضمن نظام Android، وجهاز حاسوب OPS (إختياري)

٥

مشاركة
الشاشة

تمايز القلم
واللمس

زجاج مضاد
للتوهج

يتضمن
البرنامج

متعدد
اللمس

التقاط
الشاشة

4K Ultra
HD

مسح
الكود

المنافذ

المنافذ

منافذ USB إضافية

السماعات



TS-65/4GTS-75/4GTS-85/4GTS-100/4G

نظام التشغيل

الصوت

اللمس

OPS جهاز حاسوب
(إختياري)

األبعاد والوزن

١٠٠ إنش٨٥ إنش٧٥ إنش٦٥ إنش

١٤٨٥٫٦ x ٩٠٣ x ١٠٩٫٦

٤٣٫٥

٥٢٫٢

١٧٢٥ x ١٠٤٢٫٦ x ١٠٩٫٦

٥٨٫٦

٦٩٫٧

١٩٦١ x ١١٨٣٫٥ x ١٠٩٫٦

٩٢٫٧

١١٠

٢٢٢٨٫٨ x ١٣٣٠٫٥ x ١٠٩٫٦

١٣٩٫٤

١٩٧

LED

4K   3840(H)*2160(V)

400cd/m2

4000:1 (قياسي)

178°

LED

٥٠٠٠٠ ساعة 

زجاج مضاد تماما للتوهج ومقاوم لإلنكسار ٤ ملم

90-240VAC 50/60Hz

(OPS ال يتضمن) ≤300W 

≤0.5W

8Ω/10W*2

٢٠ نقطة لمس IR - مشّغل HID مجاني

ضمان قياسي لمدة سنة واحدة - ضمان ممتد لمدة ٣ سنوات (اختياري)الضمان

CE, ROSH, FCC, CB, IECEEالشهادات

﹤6ms

Windows7, Windows10, Android, Mac, Linux, ChromeOS

(i3/i5/i7 إختياري) Intel core

SSD 128G/256G/480G;  HHD 500G/1TB (إختياري)

4GB/8GB  DDR3/DDR4

IEEE® 802.11a/b/g/n/ac Wireless 802.11AC 2x2, Bluetooth 5.0

Windows XP, Windows 7/8, Windows 10, Linux for options

الطاقة

Android 8.0, Hi3751ARBCV8110D0N chip, CA53*2+CA73*2, Quad-core 1.5 GHz,
Quad-core MaliG51, 4 GB DDR4, 32 GB flash build in

,LAN OUT*1, LAN IN*1, HDMI OUT*1, COAX*1, RS-232*1, Earphone OUT*1, Mini AV IN*1, Mini YPBPR*1, PC-AUDIO IN*1المنافذ
VGA IN*1, VGA & DP Touch*1, DP IN*1, TF Card*1, HDMI Touch*2, HDMI IN*2, USB 3.0*2 (front*1), USB 2.0*2 (front*1)

الصنف

الشاشة 

الحجم

النوع

الدقة

السطوع

التباين

زاوية الرؤية

اإلضاءة الخلفية

العمر االفتراضي

الزجاج

الطاقة 

استهالك الطاقة

الطاقة في وضع االستعداد 

التكنولوجيا

زمن االستجابة 

نظام التشغيل 

CPU وحدة المعالجة المركزية

HDD القرص الصلب

التخزين 

 WiFi شبكة

(OS) نظام التشغيل

األبعاد (ملم)

الوزن الصافي (كغم)

الوزن اإلجمالي (كغم)

٦



IWB 86, 96

ــة اإللكترونيــة الســبورات التفاعلي

المواصفات والمميزات:
• إمكانية استخدامها من قبل عشرة مستخدمين في آن واحد بإصبع اليد (ال تحتاج ألقالم خاصة) 

• يمكن الكتابة عليها باللمس، ال تحتاج ألقالم خاصة
• سطح الكتابة مقاوم للخدش، مكفول مدى الحياة (سيراميك)

• يمتاز سطح السبورة بسرعة استجابة عالية تتماشى مع سرعة حركة اإلصبع على السطح
• يتم توصيلها بالحاسب اآللي عن طريق وصلة USB فقط

• البرنامج المزود مع السبورة متعدد اللغات منها العربية واإلنجليزية
• السبورة متوفرة بعدة قياسات وتدعم نسبة التباين ٤:٣ و ١٦:٩ و ١٦:١٠

• يمكن تخزين كل ما يقوم به المستخدم بالصوت والصورة على الحاسب اآللي 
• خاصية تصحيح خط اليد والتعرف على األشكال

• مزود بشريط أدوات على جانبي السبورة لسهولة التحكم بالسبورة والبرنامج (١٦ زر على كل جانب) 
• تتضمن السبورة برنامج KALBOARD الذي ال يحتاج إلى رخصة لتشغيله 

متوفر على قاعدة متحركة

سطح الكتابة

سبورة تفاعلية مثبتة
على قاعدة

٨



(IR) أشعة تحت الحمراء

سطح سيراميك مغناطيسي

١٦ زر على الجهتين

نعم

نعم

بإصبع اليد أو قلم اللوح األبيض أو مؤشر بالستيكي

٣٢٧٦٨ x ٣٢٧٦٨

ms االستمرارية: ١٢

١٨٠ نقطة بالثانية

USB

-٢٠ إلى +٦٠ مئوية

٪١٠-٩٠

-٤٠ إلى +٥٠ درجة مئوية

٪١٠-٩٠

سيراميك - ٢٥ سنة

٣ سنوات

KALBOARD + مشّغل اللوح 

زر الستدعاء لوحة المفاتيح من شريط األدوات

البرنامج المزود مع السبورة متوفر باللغتين العربية واالنجليزية وغيرها من اللغات

خاصية التعرف على األشكال

خاصية تصحيح خط اليد

إمكانية تسجيل الصوت والصورة

بنك الوسائط

إدخال ملفات مايكروسوفت أوفيس

دليل استخدام متعدد اللغات (منها اللغة العربية) 

الشرح على أي برنامج

"٨٦

١١٨٠ x ١٦٩٠ ملم

IWB96

"٩٦

١١٨٠ x ٢٠٢٠ ملم

٤٠ x ٣٥ ملم٤٠ x ٣٥ ملم

٩

IWB86الصنف

التكنولوجيا

سطح الكتابة 

شريط األدوات

سطح مقاوم للخدش 

سطح كتابة وايت بورد

أسلوب الكتابة 

الدقة

سرعة االستجابة

سرعة المؤشر

الوصلة

القطر الخارجي (إنش) 

المساحة النشطة

درجة الحرارة 

درجة الرطوبة

حرارة التخزين

رطوبة التخزين

كفالة السطح

كفالة التكنلوجيا

البرنامج المستخدم

KALBOARD مواصفات برنامج

قياس اإلطار



سبورات كتابة منزلقة أفقيًا

خزانة كتابة تفاعلية ذات خيارات متعددة للكتابة ولحفظ السبورة اإللكترونية والشاشات التفاعلية 

المواصفات والمميزات:
• تعطي المعلم أكثر من خيار

• تستطيع استخدام جميع الوجوه األربعة في الوقت ذاته
• مساحة كتابة السطح كبير و خاصة في حالة إغالق الخزانة وبعدة قياسات

• متوفرة بأسطح كتابة حسب االختيار من السيراميك أو البوليستر

١٠

إطار من األلمنيوم

قفل الخزانة

فتحات التهوية (من األعلى)



حامــالت الشاشــات الجداريــة والمتحركــة

 قاعدة متحركة قوية
HMS-6585

قاعدة متحركة قوية من 
KALBOARD تمكنك من انشاء مركز 

ووسط تفاعلي، مما يسهل حركة 
معداتك السمعية والبصرية.

مناسبة للشاشات التفاعلية 
قياس: (عرض*عمق*ارتفاع) 

٩٤٠*٥٤٠*١٤٠٠مم

قاعدة التلفاز المتحركة
MS-4285

قاعدة التلفاز المتحركة من 
KALBOARD تمكنك من انشاء مركز 

ووسط تفاعلي، مما يسهل حركة 
معداتك السمعية والبصرية. 

قياس: (عرض*عمق*ارتفاع) 
٩٤٠*٥٤٠*١٤٠٠مم

 حامل جداري للشاشات
 التفاعلية والتلفاز

WMB-6585
سهلة التركيب

المسافة عن الجدار: ٣٠ مم
قياس: (عرض*ارتفاع) ٧٧٥*٥٣٠مم

HMS-6585MS-4285WMB 6585

* ** ** *

حجم الشاشات

٧



المواصفات والمميزات:
.(Chrome Book) و (Tablets) توفر خزائن الشحن امكانية الشحن والتخزين لـ ١٦-٣٢ جهاز كمبيوتر محمول و  •

•  و يتم تخزين محوالت الطاقة في حجرة كهربائية منفصلة بأبواب قابلة للقفل.
•  يمكنك تفصيل خزانة الشحن المناسبة لك.

خزائن شحن

قفل بمفتاح للخزانة

حجرة منفصلة لمحوالت الطاقة

١١



ســبورات كتابــة مغناطيســية



سبورات كتابة مغناطيسية (سطح سيراميك)

MW 3612/CR MG 3612/CR

القياس (سم)

٣٦٠x١٢٠

MW 3012/CR MG 3012/CR ٣٠٠x١٢٠

MW 2412/CR MG 2412/CR ٢٤٠x١٢٠

MW 2012/CR MG 2012/CR ٢٠٠x١٢٠

MW 1812/CR MG 1812/CR ١٨٠x١٢٠

MW 1512/CR MG 1512/CR ١٥٠x١٢٠

MW 1212/CR MG 1212/CR ١٢٠x١٢٠

MW 129/CR MG 129/CR ١٢٠x٩٠

سبورة مغناطيسية

سهل التركيب

رف من األلمنيوم

١٣

• سبورات كتابة مغناطيسية بيضاء وسبورات 
طباشيرية مغناطيسية خضراء تعلق على الحائط

• وجه معدني مطلي بمادة السيراميك (البورسالن)، 
كفالة لمدة ٢٥ عاما على سطح السبورة

• إطار السبورة مصنوع من مادة األلمنيوم 
المؤكسد بلون فضي غير المع، محاط بأربع زوايا 

بالستيكية أنيقة
• يتم تثبيت اللوح على الحائط من خالل الزوايا 

• رف ألمنيوم فضي غير المع لألقالم مع أغطية 
بالستيكية للحماية

• ظهر السبورة مغطى بورق األلمنيوم لمنع 
الرطوبة

سطح كتابة أبيضسطح كتابة أخضر

�����ا�� ٢٥ 



سبورات كتابة مغناطيسية (سطح بوليستر)

• سبورات كتابة مغناطيسية بيضاء وسبورات 
طباشيرية مغناطيسية خضراء تعلق على الحائط

• وجه معدني مطلي بمادة البوليستر
• متوفرة بسطح مخطط (شبه مرئي)

• متوفر بدون خطوط لألسطح البيضاء فقط
• إطار السبورة مصنوع من مادة األلمنيوم المؤكسد 
بلون فضي غير المع، ومحاط بأربع زوايا بالستيكية 

أنيقة
• يتم تثبيت السبورة على الحائط من خالل الزوايا 
• رف ألمنيوم فضي غير المع لألقالم مع أغطية 

بالستيكية للحماية
• ظهر السبورة مغطى بورق األلمنيوم لمنع الرطوبة

MW 3612 MG 3612 ٣٦٠x١٢٠

MW 3012 MG 3012 ٣٠٠x١٢٠

MW 2412 MG 2412 ٢٤٠x١٢٠

MW 2012 MG 2012 ٢٠٠x١٢٠

MW 1812 MG 1812 ١٨٠x١٢٠

MW 1512 MG 1512 ١٥٠x١٢٠

MW 1212 MG 1212 ١٢٠x١٢٠

MW 129 MG 129 ١٢٠x٩٠

MW 96 MG 96 ٩٠x٦٠

MW 64 MG 64 ٦٠x٤٠

١٤

سبورة مغناطيسية

سهل التركيب

رف من األلمنيوم

سطح كتابة أبيضسطح كتابة أخضرالقياس (سم)

 �� ا�������ر��
 �� ا�������ر��



SMG2412

SMG2012

SMG1812

SMG1512

SMG129

SMG96

SMW64

SMW2412

SMW2012

SMW1812

SMW1512

SMW129 

SMW96

SMW64

SMG2412/CR

SMG2012/CR

SMG1812/CR

SMG1512/CR

SMG129/CR

SMG96/CR

SMW64/CR

SMW2412/CR

SMW2012/CR

SMW1812/CR

SMW1512/CR

SMW129/CR

SMW96/CR

SMW64/CR

القياس (سم)

٢٤٠x١٢٠

٢٠٠x١٢٠

١٨٠x١٢٠

١٥٠x١٢٠

١٢٠x٩٠

٩٠x٦٠

٦٠x٤٠

ار بوجهين َدوَّ

قاعدة عجالترف من األلمنيوم

قفل تثبيت

١٥

• سبورة للكتابة وجهين قالبة على قاعدة معدنية متحركة بعجالت 
مع كوابح 

• إطار السبورة مصنوع من مادة األلمنيوم المؤكسد بلون فضي 
غير المع، ومحاط بأربع زوايا بالستيكية

السبورة متوفرة بعدة أسطح:
• وجه كتابي مغناطيسي من السيراميك (البورسالن)

كفالة ٢٥ عامًا على السطح
• وجه معدني مطلي بمادة البوليستر، متوفر بسطح مخطط 

(شبه مرئي ومتوفر بسطح دون خطوط لألسطح البيضاء فقط)

* السطح متوفر باللون األخضر (للطباشير) أو باللون األبيض 
(لقلم اللوح األبيض)

سطح بوليستر 
أبيض

 سطح سيراميك  
أبيض

سطح سيراميك 
أخضر

سطح بوليستر 
أخضر

سبورات كتابة متحركة



السبورات المفصلية

قفل لإلغالق

مفاصل عالية التحمل

٢٤٠x١٢٠

٢٠٠x١٢٠

١٨٠x١٢٠

١٥٠x١٢٠

١٢٠x١٢٠

٤٨٠x١٢٠

٤٠٠x١٢٠

٣٦٠x١٢٠

٣٠٠x١٢٠

٢٤٠x١٢٠

CCA4812

CCA4012

CCA3612

CCA3012

CCA2412

CCA4812/CR

CCA4012/CR

CCA3612/CR

CCA3012/CR

CCA2412/CR

١٢٠x١٢٠

١٠٠x١٢٠

٩٠x١٢٠

٧٥x١٢٠

٦٠x١٢٠

٧٢٠x١٢٠

٦٠٠x١٢٠

٥٤٠x١٢٠

٤٥٠x١٢٠

٣٦٠x١٢٠

١٦

• سبورات كتابة مغناطيسية مفصلية تعلق على الحائط 
• إطار السبورة مصنوع من مادة األلمنيوم المؤكسد بلون فضي 

غير المع، ومحاط بأربع زوايا بالستيكية
السبورة متوفرة بعدة أسطح:

• وجه كتابي مغناطيسي من السيراميك (البورسالن)
كفالة ٢٥ عامًا على السطح

• وجه معدني مطلي بمادة البوليستر، متوفر بسطح مخطط 
(شبه مرئي ومتوفر بسطح دون خطوط لألسطح البيضاء فقط)

* السطح متوفر باللون األخضر (للطباشير) أو باللون األبيض 
(لقلم اللوح األبيض)

إجمالي
مساحة الكتابة 

(سم)

قياس الدرفة
(سم)

المساحة عند
اإلغالق
(سم)

المساحة
عند الفتح

(سم)

سطح بوليستر 
أبيض

 سطح سيراميك  
أبيض



• إطار ألمنيوم فضي غير المع سماكة: ١٤ x ٢٠ ملم
• سطح الكتابة بوليستر أو سيراميك مغناطيسي 

FC 107/R/F متوفر بأرجل قابلة للطي مصنوعة من األلمنيوم المؤكسد، للنموذج •
• متوفر بأرجل اسطوانية مصنوعة من المعدن المطلي حراريًا (ارتفاع اللوح قابل 

FC 107/R/T للتغيير)، النموذج
FC 107/J/C ارتفاع اللوح قابل للتغيير مع قاعدة دائرية مع عجالت مدمجة، النموذج •

• رف لألقالم مع زوايا بالستيكية للحماية
• ملقط ألمنيوم لتعليق الورق

• قياس سطح الكتابة: ٧٠ x ١٠٠ سم 
• ظهر السبورة مغطى بورق ألمنيوم لمنع الرطوبة

اختياري
بإمكانك اختيار قاعدة متحركة على عجالت من ألمنيوم مؤكسد 

(FC 107/R/T) مرتكز على ٣ عجالت للموديل

السبورة الورقية (فليب شارت) 

ملقط لتعليق الورق

أرجل اسطوانية
للتحكم في ارتفاع اللوح

قاعدة دائرية مع عجالت مدمجة
قاعدة عجالت متوفرة

لنموذج األرجل االسطوانية

االرتفاع (سم)

١٧٥

قياس سطح
الكتابة (سم)

١٠٠ x ٧٠

رمز النموذج

FC 107/R/F

١٧٥ ١٠٠ x ٧٠ FC 107/R/T

١٧٥ ١٠٠ x ٧٠ FC 107/J/C

جديد

جديد

١٧

FC 107/R/T
FC 107/R/F FC 107/J/C



لوحــات اإلعالن



لوحات اإلعالن

لوحات إعالن تعلق على الحائط 
• إطار مصنوع من مادة األلمنيوم المؤكسد بلون 

فضي غير المع 
• اللوحات متوفرة بعدة أوجه: الفلين، القماش بأربعة 

ألوان، والجلدي (فينيل) بخمسة ألوان
BC 2412

BC 2012

BC 1812

BC 1512

BC 1212

BC 189

BC 159

BC 129

BC 96

BF 2412

BF 2012

BF 1812

BF 1512

BF 1212

BF 189

BF 159

BF 129

BF 96

٢٤٠x١٢٠

٢٠٠x١٢٠

١٨٠x١٢٠

١٥٠x١٢٠

١٢٠x١٢٠

١٨٠x٩٠

١٥٠x٩٠

١٢٠x٩٠

٩٠x٦٠

سطح فلينسطح قماشسطح جلدي

BT 2412

BT 2012

BT 1812

BT 1512

BT 1212

BT 189

BT 159

BT 129

BT 96

BC 64 BF 64 ٦٠x٤٠BT 64

سطح فلين طبيعي

أزرق أحمر أخضر رمادي

سطح جلدي بعدة ألوان

سطح قماش بعدة ألوان

بيج بنيأزرقرماديأخضر عدة أشكال إلطار األلمنيوم

سهل التعليق

١٩

القياس
(سم)

اختر نوع السطح ولونه



خزائن اإلعالن

لوحات إعالن تعلق على الحائط 
• إطار مصنوع من مادة األلمنيوم المؤكسد بلون فضي 

غير المع 
• اللوحات متوفرة بعدة أوجه: الفلين، القماش بأربعة 

ألوان، والجلدي (فينيل) بخمسة ألوان

CAC 159

CAC 129

CAC 96

CAF 159

CAF 129

CAF 96

١٥٠x٩٠

١٢٠x٩٠

٩٠x٦٠

CAT 159

CAT 129

CAT 96

درفات أكريلك سماكة ٤ ملم:

قفل بمفتاح للخزانة

اختر نوع السطح ولونه

سطح فلين طبيعي

أزرق أحمر أخضر رمادي

سطح جلدي بعدة ألوان

سطح قماش بعدة ألوان

بيج بنيأزرقرماديأخضر

٢٠

القياس
(سم)

سطح فلينسطح قماشسطح جلدي

CAC 2412

CAC 2012

CAC 1812

CAC 1512

CAC 1212

CAC 189

CAF 2412

CAF 2012

CAF 1812

CAF 1512

CAF 1212

CAF 189

٢٤٠x١٢٠

٢٠٠x١٢٠

١٨٠x١٢٠

١٥٠x١٢٠

١٢٠x١٢٠

١٨٠x٩٠

CAT 2412

CAT 2012

CAT 1812

CAT 1512

CAT 1212

CAT 189

درفات أكريلك سماكة ٦ ملم:

القياس
(سم)

سطح فلينسطح قماشسطح جلدي



 األثــاث الهندســي



HANA128

HANA128 NANA 128

NANA 128

طاوالت رسم هندسي

• سطح طاولة الرسم مصنوع من الميالمين 
الناعم األبيض

• قاعدة معدنية اسطوانية ٣٨ x ٣٢ مم مطلية 
بطالء حراري لون أبيض

• إمكانية التحكم باالرتفاع حسب الحاجة من 
براغي التعيير

• قياس سطح الطاولة ٨٠ x ١٢٠ سم

• سطح طاولة الرسم مصنوع من الميالمين 
الناعم األبيض

• إمكانية استخدامها كمكتب أيضًا
• الطاولة قابلة للطي لسهولة التخزين

• قاعدة معدنية مطلية بطالء حراري لون رمادي
• قياس سطح الطاولة ٨٠ x ١٢٠ سم

ارتفاع قابل للتغيير

زاوية ميالن السطح متغيرة

قابلة للطي

٢٢



عربات تعليق مخططات هندسية

• مناسبة الستخدامها في المكاتب والمشاريع
• نظام متعدد االستعماالت 
• ال تحتاج الى مساحة كبيرة

• قاعدة معدنية مطلية بطالء حراري لون رمادي
• تتحرك بأربعة عجالت مع كوابح

عّالقات للمخططات والرسمات

مصنوعة من األلمنيوم

عجالت مع كوابح للعربة

رمز النموذج

PHS 12

PHS 20

سعة العربة

١٢ عّالقة

٢٠ عّالقة

٢٣



 شاشــات العرض



شاشات العرض الكهربائية ( الحجم الكبير)

• الشاشة الكهربائية مصنوعة من قماش سينيمائي أبيض مع إطار أسود
• هيكل الشاشة مصنوع من األلمنيوم المؤكسد 

• مزود بمحرك كهربائي أنبوبي نوع ®Somfy ، مكفول لمدة ٥ سنوات
م عن بعد والثاني يثبت على الحائط  م، األول للتحكُّ • مزود بجهازي تحكُّ

• ماسورة ألمنيوم داخلية قطرها ٨ سم

رمز النموذج

ESC 5040

ESC 4030

ESC 3030

٤:٣

٤:٣

١:١

٦٤١

٥٠٠

٤٢٥

القياس (سم)
AxB

٥٠٠x٤٠٠

٤٠٠x٣٠٠

٣٠٠x٣٠٠

B

A

C

Somfy® جهاز تحكم عن بعد من

 جهاز تحكم ثابت

ت على الحائط تثبَّ
أو تعلق بالسقف

٢٥

نسبة العرض 
لالرتفاع

القياس القطري 
C (سم)



شاشات العرض الكهربائية

• الشاشة الكهربائية مصنوعة من قماش 
سينيمائي أبيض مع إطار أسود

• هيكل الشاشة مصنوع من األلمنيوم المؤكسد 
مزود بمحرك كهربائي أنبوبي

• يمكن تعليقها على الجدار أو في السقف 
• إمكانية التحكم عن طريق المفاتيح الثالث 
الموجودة على الشاشة أو بالتحكم عن بعد

B

A

C

٢٦

ESC 3025

ESC 3022

ESC 3020

٤:٣

٤:٣

٤:٣

٣٩١

٣٧٢

٣٦٠

٣٠٠x٢٥٠

٣٠٠x٢٢٠

٣٠٠x٢٠٠

ESC 2525 ١:١ ٣٥٤٢٥٠x٢٥٠

ESC 2522

ESC 2520

٤:٣

٤:٣

٣٣٣

٣٢٠

٢٥٠x٢٢٠

٢٥٠x٢٠٠

ESC 2020 ١:١ ٢٨٣٢٠٠x٢٠٠

رمز النموذج القياس (سم)
AxB

نسبة العرض 
لالرتفاع

القياس القطري 
C (سم)

جهاز تحكم عن بعد

ت على الحائط تثبَّ
أو تعلق بالسقف



حامالت أجهزة العرض

 :CDM حاملة أجهزة عرض
• حامل جهاز عرض سقفي، مصنوع من األلمنيوم باللون الفضي 

• الحمولة القصوى ٢٥ كغم
• متوفرة بثالثة قياسات:

إمكانية التحكم باالرتفاع من ٦٣ سم إلى ١٠٠ سم  CDM36100
إمكانية التحكم باالرتفاع من ٤٣ سم إلى ٦٥ سم   CDM 4365

ارتفاع قصير ثابت  CDM001

CDM001

CDM 4365

CDM 63100

 :WDM حاملة أجهزة عرض
• حاملة أجهزة عرض قصيرة المدى تعلق على الحائط، 

مصنوعة من األلمنيوم وباللون األبيض
• خفيفة الوزن 
• أنيقة الشكل

• مناسبة لألسقف العالية
• الحمولة القصوى ١٢ كغم

• الطول قابل للتعديل من ٦٧ سم لغاية ١٢٠ سم

٢٧

WDM120



التفاصيــل الفنيــة



٢٩

عالقات للحائطالهيكل
(اختيارية)

ESC 2020  -  ESC 2520
ESC 3020  -  ESC 2522
ESC 3022  -  ESC 3025

ESC 2525

ESC 3030 / S / R
ESC 4030 / S / R
ESC 5040 / S / R

مقطع عرضينوع شاشة العرضرمز النموذج

شاشة عرض
كهربائية

شاشة عرض
كهربائية

الحجم الكبير

هيكل من
األلمنيوم المؤكسد

٨x٨ سم

هيكل من
األلمنيوم المؤكسد

١٥x١٥ سم

طريقة التعليقرف من األلمنيوممقطع عرضي شكل اإلطاررمز اإلطار

تعليق مخفي

M
سبورات الكتابة
ولوحات اإلعالن

عّالقات منزلقة

RE
سبورات الكتابة

L
السبورات المفصلية
والسبورات المتحركة

J
لوحات اإلعالن

١٩ x ٢٥ ملم

١٩ x ١٩ ملم

١٩ x ١٩ ملم

عّالقات منزلقة٢٥ x ٢٥ ملم

عّالقات منزلقة

التفاصيل الفنية



٣٠

سم
٧٢
١٠٠
١٠٨
١٣٤
١٤٤
١٥٠
١٢٢
١٧٠
١٩٢
٢١٦
٢٣٣
٢٦٨
٣٢٣
٣٨٠
٤١٨
٤٩٥

 إنش
"٢٨.٣

"٣٩.٣٧
"٤٢.٥

"٥٢.٧٥
"٥٦.٦٩
"٥٩.٠٥
"٤٨.٠٣
"٦٦.٩٢
"٧٥.٥٩
"٨٥.٠٣
"٩١.٧٣
"١٠٥.٥١
"١٢٧.١٦
"١٤٩.٦٠
"١٦٤.٥٦
"١٩٤.٨٨

قدم
٢.٣٦
٣.٢٨
٣.٥٤
٤.٣٩
٤.٧٢
٤.٩٢

٤
٥.٥٧
٦.٢٩
٧.٠٨
٧.٦٤
٨.٧٩
١٠.٥٩
١٢.٤٦
١٣.٧١
١٦.٢٤

سبورات الكتابة
ولوحات اإلعالن

السبورات المفصلية

إنش 
"٢٤ X "١٦
"٣٢ X "٢٤
"٣٦ X "٢٤
"٣٦ X "٢٤
"٤٨ X "٣٢
"٤٨ X "٣٦
"٤٠ X "٢٨
"٤٨ X "٤٨
"٥٩ X "٤٨
"٧١ X "٤٨
"٨٠ X "٤٨
"٩٥ X "٤٨
"١١٨ X "٤٨
"١٤٢ X "٤٨
"١٥٨ X "٤٨
"١٨٩ X "٤٨

سم
 ٦٠ X ٤٠
 ٨٠ X ٦٠
 ٩٠  X ٦٠
 ١٢٠ X ٦٠
 ١٢٠ X ٨٠
 ١٢٠ X ٩٠
١٠٠ X ٧٠

 ١٢٠ X ١٢٠
 ١٥٠ X ١٢٠
 ١٨٠ X ١٢٠
 ٢٠٠ X ١٢٠
 ٢٤٠ X ١٢٠
 ٣٠٠ X ١٢٠
٣٦٠ X ١٢٠
٤٠٠ X ١٢٠
٤٨٠ X ١٢٠

سم
٢٨٣.٠٠
٢٩٧.٠٠
٣٢٠.٠٠
٣٣٣.٠٠
٣٥٤.٠٠
٣٦٠.٠٠
٣٧٢.٠٠
٣٩١.٠٠
٤٢٤.٠٠
٥٠٠.٠٠
٦٤١.٠٠

إنش
"٢١٢.٠٠
"١١٦.٩٢
"١٢٦.٠٠
"١٣١.٠٠

"١٣٩.٣٧
"١٤٢.٠٠
"١٤٧.٠٠
"١٥٣.٩٣
"١٦٦.٩٢
"١٩٧.٠٠
"٢٥٢.٠٠

قدم
٩.٢٨
٩.٧٤
١٠.٤٩
١٠.٩٢
١١.٦١
١١.٨١
١٢.٢٠
١٢.٨٢
١٣.٩١
١٦.٤٠
٢١.٠٣

إنش
"٧٩ X "٧٩
"٨٧ X "٧٩
 "٧٩ X "٩٨
 "٨٧ X "٩٨
"٩٨ X "٩٨
"٧٩ X "١١٨
"٨٧ X "١١٨
 "٩٨ X "١١٨
"١١٨ X "١١٨
"١١٨ X "١٥٨
"١٥٨ X "١٩٧

سم
٢٠٠ X ٢٠٠
٢٠٠ X ٢٢٠
٢٠٠ X ٢٥٠
٢٢٠ X ٢٥٠
٢٥٠ X ٢٥٠
٢٠٠ X ٣٠٠
٢٢٠ X ٣٠٠
 ٢٥٠ X ٣٠٠
٣٠٠ X ٣٠٠
٣٠٠ X ٤٠٠
٤٠٠ X ٥٠٠

قدم
٦٫٥٦ X ٦٫٥٦
٦٫٥٦ X ٧٫٢١
٦٫٥٦ X ٨٫٢٠
٧٫٢١ X ٨٫٢٠
٨٫٢٠ X ٨٫٢٠
٦٫٥٦ X ٩٫٨٤
٧٫٢١ X ٩٫٨٤
٨٫٢٠ X ٩٫٨٤
٩٫٨٤ X ٩٫٨٤
٩٫٨٤ X ١٣٫١٢
١٣٫١٢ X ١٦٫٤٠

قدم
١٫٩٦ X ١٫٣١
٢٫٦٢ X ١٫٩٦
٢٫٩٥ X ١٫٩٦
٣٫٩٣ X ١٫٩٦
٣٫٩٣ X ٢٫٦٢
٣٫٩٣ X ٢٫٩٥
٣٫٢٨ X ٢٫٩٢
٣٫٩٣ X ٣٫٩٣
٤٫٩٢ X ٣٫٩٣
٥٫٩٠ X ٣٫٩٣
٦٫٥٦ X ٣٫٩٣
٧٫٨٧ X ٣٫٩٣
٩٫٨٤ X ٣٫٩٣
١١٫٨١ X ٣٫٩٣
١٣٫١٢ X ٣٫٩٣
١٥٫٧٤ X ٣٫٩٣

شاشات العرض

B

A

A

B

C

C

سم
٢١٨.٠٠
٢٢٢.٠٠
٢٤٣.٠٠
٢٤٩.٥٠
٢٦٥.٠٠

إنش
"٨٦.٠٠
"٨٨.٠٠
"٩٦.٠٠
"٩٨.٠٠
"١٠٥.٠٠

قدم
٧.٢٠
٧.٣٠
٨.٠٠
٨.٢٠
٨.٧٠

إنش
"٧١ X "٥٠
"٧٣ X "٥٠
"٧٧ X "٤٦
"٨٤ X "٥٢
"٩٣ X "٥٠

سم
١٨٠ X ١٢٥
١٨٥ X ١٢٦
١٩٧ X ١١٧
٢١٣ X ١٣١
٢٣٥ X ١٢٦

قدم
٥٫٥٠ X ٤٫٠
٦٫٠٠ X ٤٫١

٦٫٤٦ X ٣٫٨
٧٫٠٠ X ٤٫٣
٧٫٧٠ X ٤٫١

CA

B

السبورات التفاعلية اإللكترونية

سم
١٧٣٫٩٠
٢٠١٫٦٠
٢٢٩٫٠٠
٢٥٩٫٦٠

إنش
"٦٥٫٠٠
"٧٥٫٠٠
"٨٥٫٠٠
"١٠٠٫٠٠

قدم
٥٫٤٠
٦٫٣٠
٧٫١٠
٨٫٣٠

إنش
"٥٨٫٥ X "٣٥٫٥
"٦٧٫٩ X "٤١٫٠
"٧٧٫٢ X "٤٦٫٦
"٨٧٫٨ X "٥٢٫٤

سم
١٤٨٫٦ X ٩٠٫٣
١٧٢٫٥ X ١٠٤٫٣
١٩٦٫١ X ١١٨٫٤
٢٢٢٫٩ X ١٣٣٫٠

قدم
٤٫٨ X ٢٫٩
٥٫٦ X ٣٫٤
٦٫٣ X ٣٫٨
٧٫٢ X ٤٫٢

الشاشات التفاعلية

A X B (عرض x ارتفاع) القياس(C) القياس القطري القياسات

A

B

C





كالبــورد فــي المعــارض العالميــة

Paperworld ME 2019 - دبي
Paperworld 2019 - فرانكفورت
Paperworld ME 2018 - دبي
Paperworld 2018 - فرانكفورت
Kenya Trade Show 2016 - نايروبي
20th Ethiopia International 2016 - اديس ابابا
CeBIT 2013 - هانوفر
GESS 2013 - دبي
LTW 2013 - الدوحة
CeBIT 2012 - هانوفر
GESS 2012 - دبي

CeBIT 2011 - هانوفر
GESS 2011 - دبي
GITEX 2010 - الرياض
GESS 2010 - دبي
GITEX 2009 - دبي
Paperworld 2008 - فرانكفورت
Paperworld 2007 - فرانكفورت
GITEX 2006 - دبي
Paperworld 2006 - فرانكفورت
Paperworld 2005 - فرانكفورت
Paperworld 2004 - فرانكفورت
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مجموعة خليفة للصناعات المتقدمة ذ.م.م.
األردن - عّمان
ماركا الشمالية

شارع أبو القاسم الشابي، بناية رقم ٨ 
عّمان ١١١٢١ األردن

ص.ب. ٢١٢٠٦٥

+٤٨٨٨٢٢٣ ٦ ٩٦٢

+٤٨٨٨٢٢٢ ٦ ٩٦٢

info@kalboard.com

www.kalboard.com
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