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elbeit.elmaamour@gmail.com 10229887780  1 104014 البيت المعمور محمد نفض  أ.  مؤسسة الزكاة -القاهرة 

albarakah2010@hotmail.com  / 
nabil.albarakah@gmail.com 

كة نبيل محمودأ.  بلبيس -القاهرة  10021868290  2 103475 البر

gawdats@gmail.com 12231100980  ىأ.  بلبيس -القاهرة  3 103709 لوتس جودت صبر

smartgm@ymail.com 10011505040  4 104066 سمارت جم احمد المسلىمأ.  مؤسسة الزكاة -القاهرة 

elarabia4ceiling@yahoo.com 12226564230  5 104408 فيوتش   كرم بيوىمأ.  مؤسسة الزكاة -القاهرة 

sky4ceiling_2015@hotmail.com 11540004010  6 104871 المدينة احمد عبد السالمأ.  مؤسسة الزكاة -القاهرة 

eldawlia.4.decoration@gmail.com 11425000080  7 103746 ة الدوليةؤسسالم خالدأ.  مؤسسة الزكاة -القاهرة 

ramyanwar.gm@gmail.com 12250100800  8 104817 جولدن ميتال راىم انورأ.  مؤسسة الزكاة -القاهرة 

elusrco@yahoo.com 12244451990  9 105331 اليش يشى صالحأ.  مؤسسة الزكاة -القاهرة 

alrawda4gypsum@gmail.com 
01099237603 /  
01096184157 

 10 105403 الروضة حسي   منتاوىأ.  المرج -القاهرة 

ceilingegypt@yahoo.com 12231563080  11 103748 سيلينج مرص السيد عل  أ.  المعادى -القاهرة 

ahmadhossny11@gmail.com 
10968166410 

مدينة العاش  من  -القاهرة 
 رمضان

 12 103998 بدوى اسامة بدوىأ. 

veneciacom@yahoo.com 
10032343000 

مدينة السادس من  -القاهرة 
 اكتوبر

 13 103816 فينيسيا  كو.  عباسأ. 

alquds100@hotmail.com 10066639910  ة  14 105318 القدس محمد عباسأ.  هرم -جب  

asmaaallam797@gmail.com 12234146580 15 104712 ديكورا محمد عويسأ.  االسكندرية 

elaharaam.decor@gmail.com 11229850940 قاوىأ.  اطنط  16 105375 االهرام محمد الش 

vienna4decor@gmail.com 10622522670 أ.  دمياط  
 17 105229 فيينا احمد عبد الغن 

ibrahim.said010@yahoo.com 10067895540 18 105380 بورد -جر  ابراهيم سيدأ.  دمنهور 

aligber_2006@yahoo.com 10650293150 19 104386 ل  عل  احمد ع عل  جبر أ.  بن  سويف 

Eng.amr.mokhtar@gmail.com 10979009220 20 104780 عمرو مختار عمرو مختارأ.  اسيوط 

Mikelmahrous2100@gmail.com 10018841120 21 105055 ميشيل محروس ميشيل محروسأ.  اسيوط 

Mosabali350@yahoo.com 10077875850 22 105043 حسن قاسم مصعب عل  أ.  المنيا 

Elhalw_o@yahoo.com 10043660370 23 104986 محمد الصغب   اسامة الحلوأ.  المنيا 
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abosama567894321tt@gmail.com 
01006378571  /

01061041391 
 24 105340 اوالد النجار محمد اسماعيلأ.  سوهاج

faethata@yahoo.com 10959551410 25 105378 محمود عطا حمود عطامأ.  قنا 

Hassanalyabumarym123@gmail.com 11405741010 26 105312 حسن عل  احمد حسن عل احمدأ.  االقرص 

Phelomena2012@gmail.com 12830013850 27 104430 حيدرا مقالع حيدرا مقالعأ.  اسوان 

 28 104548 الميةالع مجدى عبد السالمأ.  الغردقة -البحر االحمر  12227456840  

helzamk@yahoo.com 10012294750  م الشيخ -سيناء م حمدى الزمكأ.  ش   29 104809 سيلينج ش 

elmohandes_samy@yahoo.com 10000018270 وق  30 104540 المهندس ساىم عبد الكريمأ.  الش 

amfahmy@gmail.com 10615228990 31 105349 الدولية األلمانية حمد فهىماأ.  الزقازيق 

Aldar_gypsumboard@yahoo.com 10104445090 32 105716 الدار محمد انورأ.  الفيوم 

 33 104939 معتصم مرزق هيثم مرزقأ.  اسيوط 10176488400  

 34 105095 مينا مقالع مينا مقالعأ.  اسوان 12217692570  

 35 104396 االتحاد محمد حمزةأ.  اسوان 10105001150  

info@contradec.com 12221162270  ادك براهيم خليلاأ.  هليوبوليس -القاهرىة  36 103498 كونبر

 37 105707 مكة احمد عادلأ.  امبابة 10022255620  

africaegypt2015@hotmail.com 11170797770 38 105688 االفريقية محمد طاهرأ.  الهرم 

 39 105690 امام احمد امامأ.  االسكندرية 12235675300  

 40 104827 حسام المنصورة حسامأ.  المنصورة 10043436110  

 41 105689 الفتح سيد يونسأ.  االسكندرية 10931116660  

mrkaram@hotmail.com 12808859000  42 105805 الفاطمية كرم عبد المجيدأ.  الزاوية -القاهرة 

 
 

Knauf Ltd & Partner  
6A Road No. 23, Third Floor 

Maadi, Cairo – Egypt  
Tel.: +202 23 59 55 44 Fax: +202 23 59 44 77 

www.knauf.eg info@knauf.eg

mailto:info@knauf.eg


 


