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About us مـن نـحـن 
Who we are
          A leader in comprehensive thermal insulation 
shading for cars and buildings since 2003 service.

Vision
To be the leading institution and reliable in providing 
thermal insulation for buildings, cars and services, to live 
up to the expectations of our customers and their 
participation to reach new standards of insulation and 
protection services to provide the energy consumed in 
buildings on the level of the United Arab Emirates and the 
Arabian Gulf.

Our Mission
Provide and provide the highest levels of service and 
quality of the thermal insulation of buildings and cars to 
our customers according to the latest and highest quality, 
safety, privacy and protection from the harmful rays 
standards.
    thermal insulation for cars
    thermal insulation of buildings
    shield to protect car paint
    local owned company
    exceptional customer service

من نحن
للسيارات  العازل  الحراري  التظليل  خدمة  في  رائدة   ...                

والمباني منذ عام 2003م.

رؤيتنـــــا
خدمات  تقديم  في  بها  والموثوق  الرائدة  المؤسسة  نكون  أن 
العازل الحراري للسيارات والمباني، لنرقى لتطلعات عمالئنا ونصل 
لتوفير  والحماية  العزل  لخدمات  جديدة  لمعايير  بمشاركتهم 
ا�مارات  دولة  مستوى  على  المباني  في  المستهلكة  الطاقة 

العربية المتحدة والخليج العربي.

رسالتنا 
العازل  في  والجودة  الخدمة  مستويات  أعلى  وتوفير  تقديم 
معايير  وأعلى  أحدث  وفق  لعمالئنا  والمباني  للسيارات  الحراري 

الجودة وا£مان والخصوصية والحماية من ا£شعة الضارة.
    العازل الحراري للسيارات
     العازل الحراري للمباني

     درع حماية طالء السيارات
    شركة مملوكة المحلية

     خدمة العمالء االستثنائية



Car Window Tint

Automotive
تظـلـيل نــوافــذ السـيــارات



Car Window Tint
                       automotive window film is the investment that improves your driving experience and 
your vehicle“s value!                     provides the comfort, style and solar protection that keep you 
driving cooler and looking great in your car.

And, you get these other benefits:
     Increased privacy
     Protected Furnishing and upholstery
     Up to 76% Visible Light Transmission
     Up to 95% IR Rejection**

     Up to 61% Total Solar Energy Rejection
     99% UV rejection
     Signal friendly
     10 year warranty in all GCC
     Computer Cut Installation

Car Window Tint
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تظليل نوافذ السيارات
تعد أفـالم تظليل النوافـذ  للسـيـارات من                  هي االسـتثمار الذي يحسـن جتربة 
قيادتك وقيمة سيارتك! توفر لك                  الراحـة، وأناقـة الشـكل واحلـماية من أشـعة 
ا في  الشمس بحيث جتعلك تقود في درجة حرارة أكثر اعتداالً كما جتعل مظهرك يبدو رائعً

سيارتك.

وكذلك،ميكنك احلصول على هذه الفوائد األخرى:
     خصوصية متزايدة

     حماية األثاث واملفروشات
     رؤية واضحه من الداخل

     عزل حتى %95 من أشعة الشمس حتت احلمراء
     عزل حتى %61 من إجمالي الطاقة الشمسية

     عزل ما يزيد على %99 من األشعة فوق البنفسجية
Computer Cut التركيب عن طريق     

     ضمان مدته 10 سنوات  يشمل منطقة اخلليج



Clearshield Pro
الـطــــالء حـمــــايــة  درع 
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Clearshield Pro 

Clearshield PRO is the best protection you will never see
Clearshield PRO is the best protection you will never see. Your vehicle is more 
than your ride it is a source of pride. Why worry about paint chips, scratches 
and stains? With Clearshield PRO paint protection film you’ll have peace of 
mind knowing your vehicle will look like new for years.

Clearshield Pro Advantages:
Optically clear
Virtually invisible
Won’t crack, peel or bubble
Warranted against yellowing
Easy to maintain
Removable if needed 
5 years warranty in all GCC
Like sunscreen for your vehicle with 99% UV protection, Clearshield Pro 
provides the best professional-grade protection you will ever see.

Clearshield PRO درع حماية الطالء رقم 1 عامليا
تعد سيارتك أكثر من مجرد وسيلة انتقال - فهي مبثابة مصدر للفخر فلماذا تقلق بشأن رقاقات الطالء، واخلدوش والبقع؟  

مع  Clearshield Pro  فيلم التظليل حلماية الطالء ستنعم براحة البال ملعرفتك أن سيارتك ستبدوا جديدة لسنوات 
عديدة .

 Clearshield Pro   مزايا
شفاف غير مرئي ومضمون ضد اإلصفرار

مت تصنيعه ليناسب سيارتك وحماية جلميع أغطية احملركات 
اليحتاج لصيانه خاصة بعد التركيب 

ميكن إزالته عند احلاجة
حماية هيكل السيارة من العوامل اخلارجية ( الرمال واحلصى )

ضمان يصل ل 5 سنوات يشمل منطقة اخلليج
أفضل وقاية من الشمس لصبغ لسيارتك مع ٪99 حماية لألشعة فوق البنفسجية.

Clearshield Pro يوفر أفضل حماية إحترافية سترونها من أي وقت مضى ..
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Computer Cut

Benefits: 
Computer Cut carefully pre-cuts templates according to established 
specifications, resulting in sharp, clean lines - every time.
Computer Cut prevents unnecessary cutting on your vehicle - since patterns 
are precisely computer cut, there is no need to hand cut patterns to fit your 
vehicle“s windows or painted surface.
Computer Cut delivers consistent quality time and time again. Whether you 
are tinting your car, protecting you paint’s finish or adding custom design 
elements to your vehicle, Computer Cut handles each job like a pro.

: Computer Cut ثورة في عالم التظليل مع نظام
آالف  تضم  بيانات  قاعدة  ليوفر  باالنترنت  املتصل  العالم  فى  نوعه  من  األول  اجلهاز   Computer Cut
سيارتك  نوع  مع  ليتناسب  متناهية  وبدقة  خصيصا  مصمم  منوذج  كل  السيارات  أنواع  جلميع  النماذج 

 . Clearshield Pro وسنة صنعها ، سواء لتظليل الزجاج مع                   أو حلماية الصبغ مع
توفر هذه التكنولوجيا املتطورة دقة متناهية وجودة عالية فى التركيب . 

 : Computer Cut مميزات
تركيب  نوع سيارتك لتحصل على  الصبغ على حسب  وأفالم حماية  العازلة  األفالم  بتقطيع  يقوم 

استثنائى وخطوط مستقيمة . 
حاجة  فال  األفالم  لتقطيع  سيارتك  على  احلادة  املواد  إلستعمال  احلاجة  يلغي   Computer Cut

إلستخدام الطريقة اليدوية التقليدية فى تقطيع األفالم على زجاج السيارة واحداث خدوش . 
يضمن لك احلصول على اجلودة والكفاءة عند االنتهاء من تظليل سيارتك مع                أو حماية 

. Clearshield Pro الصبغ مع



Building Window Film
البنــايات تظــليــل  أفــالم 
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Building Window Film

Ultimate Comfort:
Now every employee can enjoy working, with-out having to increase air conditioning 
in order to stay comfortable.

                        keeps uneven temperatures, hotspots, and uncomfortable heat at day by 
keeping out over half of the sun’s total solar energy.This provides you with improved 
energy efficiency, utility expenses and comport- you’ll feel and enjoy the difference 
instantly!

قمة الراحة :
ميكن األن لكل موظف أن يستمتع بالعمل دون أن يتعني عليه زيادة إستخدام مكيفات الهواء 

لكي يشعر بالراحة.
عــوازل                    للزجاج تقيك من تأثير درجات احلرارة العالية أو غير املنتظمة وذلك بعزل 
االستغالل  لك  يوفر  أن  شأنه  من  وهكذا  الشمسية.  الطاقة  إجمالي  من   80% من  أكثر 
الراحة  يحقق  مما  التكييف  أجهزة  عمر  ويطيل  التكييف  نفقات  من  ويقلل  للطاقة  األمثل 

املرجوة – وعلى الفور سوف تشعر بالفرق وتستمتع به !
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Benefits window film:
Save up to 30% on utility bills by lowering heating and cooling 
costs.
Helps you to consume less energy.
Provides solar heat and glare protection for improved 
comfort.
Provides protection by holding shards of glass together if 
broken.
Protects your family and belongings from damaging ultravio-
let rays.

فوائد العازل احلراري :

توفير ٪30 على فواتير والكهرباء عن طريق خفض تكاليف والتبريد.
تساعدك على تقليل إستهالك الطاقة.
مينع تطاير شظايا الزجاج عند أنكساره.

حماية عائلتك ومقتنياتك من أشعة الشمس الفوق البنفسجية الضارة.



HEAT PROTECTIONT R A D I N G  L . L . CT R A D I N G  L . L . C

H.H. Mohamed Bin Zayed Rd.

P.O. Box : 34748
Tel.:  +971-6-5346463
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Al Buhairah Branch:
Tel.: +971-6-5565558
Fax:+971-6-5561118
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Al Ain Branch:
Tel.: +971-3-7555757
Fax:+971-3-7555687
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info@shamiltrading.ae, www.shamiltrading.com




