
Imagine , We do 



Zalloum Carpentry was established 
in 1994, which has specialized since 
its inception in the manufacture of 
furniture, kitchens, decoration works 
and all woodwork, in addition to its 
specialization in the manufacture 
of wooden doors and PVC doors. 
Its experience in this field extends for 
more than twenty-eight years, dur-
ing which it has implemented many 
large, medium and small projects. 
Zalloum Carpentry and Decoration Car-
pentry, managed by Haj Abdul Jalil Zal-
loum, has gained a good reputation as 
one of the best craftsmen and profes-
sionals in Jordan in the field of carpen-
try and decoration in general.

منذ  تخصصت  والتي   ،  1994 عام  زلوم  منجرة  تأسست 
الديكور  بداية نشأتها يف صناعة األثاث واملطابخ وأعامل 
وكافة األعامل الخشبية ، باإلضافه إىل تخصصها املميز يف 

. PVC صناعة األبواب الخشبية وأبواب الـ
حيث متتد خربتها يف هذا املجال ألكرث من مثانية وعرشون 
عاماً ، نفذت خاللها الكثري من املشاريع الكبرية واملتوسطة 

والصغرية .
وقد اكتسبت منجرة زلوم ألعامل النجارة والديكور بإدارة 
أفضل  من  كواحدة  طيبة  سمعة  زلوم  عبدالجليل  الحاج 
الحرفيني يف األردن يف مجال النجارة والديكور بشكل عام .

Who We Are ?

من حنن ؟



 تصميم وتنفيذ املطابخ

منتاز بإهتاممنا الكبري يف جودة ودقة التصميم والتنفيذ يف مطابخ زلوم ، حيث 

نستخدم أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا يف مجال التصميم والتنفيذ وبأعىل 

وأجود املعايري يف إختيار املواد الخام واإلكسسوارات والتشطيب .

الطابع  يجتمع  حيث 

الرشقي مع الحداثة الغربية 

بلمسات مستحدثة لتكوين 

يشء خاص ومميز .

خدماتنا

3D Model



عايل  مستوى  عىل  األيادي 

 ، واإلحرتافية  الخربة  من 

تفاصيل  بكل  تتكفل  والتي 

ليكون  العمل  ومراحل 

من  أعىل  درجة  عىل  املنتج 

املستوى املطلوب . 

 We are distinguished by our great interest in the quality and accuracy of design
 and implementation in Zalloum kitchens, where we use the latest technology in
 the field of design and implementation with the highest and finest standards.

Kitchens



The door industry has developed a lot in the last two dec-

ades so that it has acquired new materials and new and 

advanced types of raw materials and accessories, so it was 

necessary that we in Zalloum proactively motivated by ex-

perience, capabilities and qualifications in that, and the dis-

tinction was the medal on chest for us in the manufacture of 

doors of all kinds and models, especially PVC doors.

Doors & Decorations
oak wood doors 
oak veneer doors 
PVC veneer doors

أبواب خشب البلوط

أبواب قرشة البلوط

أبواب قرشة بوليفينيل كلورايد

بحيث  األخريين  العقدين  يف  كثريا  األبواب  صناعة  تطورت  لقد 

من  ومتطورة  جديدة  وأنواع  مستحدثة  مواداً  متتلك  أصبحت 

ألعامل  زلوم  يف  نكون  أن  لزاماً  فكان   ، واإلكسسوارات  الخامات 

واملؤهلة  املساعدة  واإلمكانيات  الخربة  بدافع  سباقون  النجارة 

بشتى  األبواب  صناعة  يف  لنا  والوسام  التميز   فكان   ، ذلك  يف 

.  )PVC( البالستيكية  القرشة  أبواب  وخاصة  وموديالتها  أنواعها 

 

تصميم وتنفيذ األبواب والديكورات الخشبية  



Mission: To provide the most 
high-quality and elegant 

products, designed and execut-
ed with great care and at low 
prices so that everyone can own 
them.

Vision: The excellent impres-
sion of all our products, and 

to be present in all locations.

Ambition: Covering the local 
market, and launching to 

arabian markets

Mission,Vision,Ambition

فائقة وبأسعار  بعناية  وتنفذ  تقديم منتجات عالية الجودة واإلتقان ، تصمم  الرسالة: 

منخفضة حتى ميكن للجميع إمتالكها واإلستفادة من مميزاتها.

الرؤية : اإلنطباع املتميز لجميع منتجاتنا والتواجد يف جميع املواقع.

طموحنا : تغطية السوق املحيل واإلنطالق يف األسواق العربية .

الرسالة ، الرؤيا ، الطموح

الرسالة ، الرؤيا ، الطموح



الجذابة  املتوفرة  واأللوان  والنقشات  املوديالت  من  العديد 

والفنادق  والرشكات  للمنازل  وأنيقة  راقية  ملسة  تضيف  والتي 

واملؤسسات .

Z-B1001Z-B1002Z-B1003Z-B1004Z-O1001

Z-B1005Z-B1006Z-B1007Z-B1008Z-B1009

Z-O1002Z-O1003Z-B1010Z-B1011Z-B1012

 حدودنا الوحيدة هي خيالك



EMAIL : INFO@GKH.JO.COM
WWW.ZALLOUMWW.COM

تليفاكس : 96264896480+ - جوال : 962795526674+ / 962799953899+
األردن - عامن - ماركا الشاملية ، ش. جعفر بن أب طالب

Our only limit is your imagination

حتياجاهتم ، وذكل بدمع من قمينا  نسعى يف معلنا لتلبية طموحات معالئنا ومالمسة �إ
ومبادئنا ومصادر قوتنا �ليت توفر لنا مزي�ت تنافسسية يف سوق �لعمل ، لنشارك بدور 

فعال وممتزي يف تمنية �جملمتع �ذلي حيضننا ..
�لتوسع  مع  متو�زاي  سسمتر�ر  بإ معل  فرص  وتوفري  �حمليل  �لإقتصاد  دمع  يف  و�ملسامهة 

و�لتطور وحتقيق �لرش�كة مع �لقطاع �لعام
يف ظل ورؤى حرضة صاحب �جلالةل �لهامشية �ملكل عبدهللا �لثاين بن �حلسني �ملعظم 

حفظه هللا ورعاه
ر العام المد�ي

لوم ل �ز ل�ي دال�ج ع�ج


