الطريقة الذكية للتخطيط.
تأسست شركة ريد كاربت للتجارة والمقاوالت في قطر عام  ، 2002وهي شركة
مقاوالت ناجحة  ،مصنفة كمقاولين عامين ذوي خبرة خاصة في أعمال التصميم
الداخلي والجبس.
نحن فخورون بأن نكون إحدى الشركات الرائدة في صناعتنا مع عمالء قطريين
متنوعين وعدد متزايد من المشاريع .قمنا أي ً
ضا بتنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع
السكنية والتجارية في جميع أنحاء قطر .لقد تخصصنا في تقديم حلول جاهزة في
صناعة البناء  ،والتي تتميز بالتشييد  ،والنجارة  ،والجبس  ،والتصميم الداخلي.
كان إرضاء العميل دائ ً
ما جدول أعمالنا الرئيسي .ويتحقق ذلك من خالل الجمع بين
الخدمة الممتازة وجودة التشطيب الراقية باإلضافة إلى توفير فرق محترفة والحفاظ
على عالقة ممتازة مع عمالئنا.

مهمتنا.

مخصص لتقديم خدمات الجبس والنجارة والبناء
والتقنية واإلدارية عالية الجودة لعمالئنا.
لكوننا مصنعنا الخاص لتصنيع الجبس والنجارة
باآلالت الحديثة  ،فقد أكملنا  300مشروع مع البناء
الجاهز والتصميم الداخلي والنجارة من خالل تنفيذ
متطلبات عمالئنا وأفكارهم مع فريقنا المحترف
وذوي الخبرة.
سنسعى جاهدين لتنفيذ عالقة طويلة األمد مع
عمالئنا  ،بنا ًء على السالمة والجودة والخدمة في
الوقت المناسب وتوقع احتياجاتهم

ملتزمون بالجودة العالية والنتائج.
رؤية واسعة .تفكير متأن .تصميم يدوي الصنع.

سمعتنا صلبة مثل الخرسانة.
بناء الرؤى الخاصة بك .خلق الواقع.

ضعنا على المحك  ،نحن أفضل من البقية.
استمع بشكل أفضل .خطط أفضل .بناء أفضل.

من السهل أن تعثر علينا.
أعلمنا بحاجاتك.

Building No. 4 ،Zone: 56،العنوان:
ABC Hauz،شارع  201فوق
بالقرب من محطة بترول الجزيرة  ،الدوحة  ،قطر
هاتف)+974( 6671 2671 :
Email: info@redcarpetdoha.com
Web: www.redcarpetdoha.com

.

Our Mission.
Dedicated providing quality Gypsum Works, Carpentry,
Construction, Technical and Management services to our
customers.
Being our own factory to manufacture gypsum designs
and carpentry with modern machinery, we have completed
innumerous projects with turn-key construction, interior
designing and carpentry by implementing our customers
requirements and ideas with our professional and
experienced team.
We will strive to implement a long term relationship with
our clients, based on safety, quality, timely service and an
anticipation of their needs

We are easy to find.
Let us know your needs.

Address: Building No. 4, Zone: 56,
Street 201, Above ABC Hauz,
Near Al Jazeera Petrol station, Doha, Qatar
Phone: (+974) 6671 2671
Email: info@redcarpetdoha.com
Web: www.redcarpetdoha.com

Committed to superior quality and results.
Broad vision. Careful thought. Hand-crafted design.
Our reputation is as solid as concrete.
Building your visions. Creating reality.
Put us to the test, we are better than the rest.
Listen better. Plan better. Build better.

INNOVATION
QUALITY

DISCIPLINE

QUALITY:

We provide you materials and designs with high
quality and unimaginable designs, we never comprise
in our quality of materials and quality of work.

DISCIPLINE:

We are keen towards our principle and rules and by
making sure, the work done will be completed as per
the mention date of completion.

have different types of interior
INNOVATION: We at
designs crafted for your needs with the new
technology and to your satisfaction.

•

Construction Of Villas:
We offer you effective and turn key
projects tailored for perfection.

•

Retail Shop and Commercial Fit-Out
Services:
We can support you with new innovative
ideas so that you can attract your
customers to your business.

•

Handrail, Wood and Glass Partition:
Ranging from wood to stainless steel and
to glass we offer all types of handrails
and Glass/wood/gypsum partition.

•

Flooring Works:
A wide range of flooring works with tiles,
marbles and wooden parquet with all the
designs as per your request.

•

Gypsum Designing and Works:
Providing you the utmost luxury and
modern designs for your ceiling and wall
designs for residential and commercial
purposes.

•

Painting works:
At Red Carpet, we have our best known
artisans and skilled workers who can give
you a bespoke collection of painting on
your wall with the styles of Italian,
textured or even technical painting.

•

Curtain & Sofa:
As we have our own factory with raw
materials we can create any sofa or
curtain designs as per custom designs
and needs for your
house/majlis/hotels/office or anywhere.

•

Furnishing Commercial & Residential:
We have our own industry with skilled
team to provide any types of wooden
work from TV Panel, cupboards, cabinets,
hotels, resorts furniture redesign and
repair.

• :بناء الفلل
.نحن نقدم لك مشاريع فعالة و فعالة لتحقيق الكمال
:متجر بيع بالتجزئة وخدمات التجهيز التجاري
يمكننا دعمك بأفكار مبتكرة جديدة حتى تتمكن من جذب
.عمالئك إلى عملك
• : الخشب والزجاج، الدرابزين
، بد ًءا من الخشب إلى الفوالذ المقاوم للصدأ والزجاج
/ نقدم جميع أنواع الدرابزين والقواطع الزجاجية
. الجبسية/ الخشبية
• :أعمال األرضيات
يمكننا أن نقدم لكم مجموعة كبيرة من أعمال
األرضيات بالبالط والرخام والباركيه الخشبي بجميع
.التصميمات حسب طلبكم
• :تصميم واعمال الجبس
نوفر لك أقصى درجات الرفاهية والحداثة لتصميمات
.األسقف والجدران لألغراض السكنية والتجارية
• :اعمال طالء
 لدينا أفضل الحرفيين والعمال المهرة، في ريد كاربت
المعروفين لدينا والذين يمكنهم إعطائك مجموعة
مخصصة من اللوحات على الحائط الخاص بك مع
.أنماط الطالء اإليطالي أو المنسوج أو حتى الفني
• :ستارة وأريكة
 يمكننا، نظرا ألن لدينا مصنعنا الخاص بالمواد الخام
ً
إنشاء أي تصميمات لألريكة أو الستائر وفقًا
 مجلسك/ للتصميمات واالحتياجات المخصصة لمنزلك
. مكتبك أو في أي مكان/  فندقك/
• :تأثيث تجاري وسكني
لدينا صناعتنا الخاصة مع فريق ماهر لتقديم أي نوع
من األعمال الخشبية من لوحة التلفزيون والخزائن
والخزائن والفنادق وإعادة تصميم وإصالح أثاث
.المنتجعات

معلومات عنا:
نحن في هذا المجال منذ عام  ، 2002شركة ريد كاربت للتجارة والمقاوالت ذ.
نحن فخورون بأن نكون إحدى الشركات الرائدة في صناعتنا مع عمالء قطريين متنوعين وعدد
ضا بتنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية في جميع
متزايد من المشاريع قمنا أي ً
أنحاء قطر .لقد تخصصنا في تقديم حلول جاهزة في صناعة البناء  ،والتي تتميز بالتشييد  ،والنجارة
 ،والجبس  ،والتصميم الداخلي.

:بناء فيال سكنية كاملة حتى التشطيب
لتقديم مشاريع عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة في الموعد المحدد من خالل
 نحن نقدر أهمية عالقاتنا وسنظل.توظيف ودعم فرق متحمسة ومرنة ومركزة
منصفين وصادقين في تعامالتنا مع جميع الموظفين والعمالء والبائعين
 نحن نفخر. يعتمد عمالؤنا على موثوقيتنا ودوافعنا ونزاهتنا.والشركاء
.بإنجازاتنا ونبني عليها كل يوم
Complete residential villa construction up to finishing:
To deliver high quality, cost effective projects on schedule by employing
and supporting motivated, flexible and focused teams. We value the
importance of our relationships and will continue to remain fair and true
in our dealings with all employees, clients, vendors and partners. Our
clients count on our dependability, our drive and our integrity. We take
great pride in our accomplishments and build on them every day.

:متجر بيع بالتجزئة وخدمات التجهيز التجاري
.نحن ملتزمون بتقديم خدمات بناء وتقنية وتصميم عالية الجودة لعمالئنا
 مع، سنساعدك على االنفتاح للعمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية
.صممت لتدوم
ُ مالءمة الجودة بما في ذلك الملحقات المخصصة لدينا والتي
Retail shop and commercial Fit-Out services:
We are dedicated to provide quality construction, technical
and design services to our customers. We’ll help you open for
business on time and on budget, with a quality fit out
including our custom made accessories that is built to last.

: أقسام زجاجية بدون إطار، تصنيع درابزين من الفوالذ المقاوم للصدأ
نحن نقدم خدمات متميزة لعمالئنا الكرام بجودة عالية ومخصصة ودقة من الفوالذ
 نحن نقدم الجودة.المقاوم للصدأ وملحقات الزجاج مع تصميمات حصرية متنوعة
.التي تلبي أو تتجاوز توقعاتك
Stainless steel handrail fabrications, frameless glass
partitions:
We provide premium services to our esteemed customers
with high quality, custom, precision stainless steel and glass
accessories with various exclusive designs. We provide
quality that meets or exceeds your expectations.

أعمال األرضيات من البالط والرخام والباركيه
:الخشبي
نقدم أعمال التركيب واإلصالح لجميع أنواع البالط
الفاخر والرخام والجرانيت والباركيه الخشبي بأقل
األسعار بمواد عالية الجودة وصنعة ماهرة وذات
.خبرة

Flooring works of tiles, marbles and wooden parquets:
We provide installation and repair works of all kinds of Premium tiles,
marbles, granite and wooden parquet at lowest rates with high quality
materials and skilled, experienced workmanship.

:جميع انواع االسقف المعلقة وتصميمات الجبس والقواطع
نحن متخصصون في أعمال األسقف والجبس ونسعى جاهدين لتوفير جودة صنعة ووقت سريع مما
 نحن مجهزون بمصنع لتصنيع التصميم الخاص به مع.يؤدي إلى إرضاء العمالء في جميع األوقات
موظفين موهوبين ومهرة إلنشاء تصميمات الجبس السقف والجدران المخصصة لتتجاوز توقعات
.عمالئنا
All kinds of suspended ceiling and gypsum designs and partition:
We are specialized in ceiling and gypsum works and striving to provide
quality workmanship and a fast turn around time resulting in customer
satisfaction at all times. We are equipped with own design
manufacturing factory with talented, skilled staff to create custom
made ceiling and wall gypsum designs to exceed our customer
expectations.

: الرسم الفني،  الرسم المركب،  الرسم اإليطالي- أعمال الرسم
 نحن نمنح حياة جديدة لمنزلك.لقد قمنا بتدريب موظفين ذوي خبرة في الرسم اإليطالي والتقني
. عمالؤنا المتكررون يعكسون نجاحنا.المحبوب بإبداعنا وبراعتنا
Painting works – Italian painting, textured painting, Technical painting:
We have trained experienced staff in Italian, textured and technical
painting. We are giving a new life to your loved home with our creativity
and craftsmanship. Our repeated customers reflects our success.

: التصميم والبناء- الستارة والصوفا
لدينا مصنع مجهز جيدًا مع فريق مجتهد وموهوب للتعامل مع أي نوع من وظائف التأثيث
 نحافظ على جميع العمليات في المنزل حتى نتمكن من.الداخلي بمواد ومعدات عالية الجودة
.التحكم في وقت التسليم وجودة منتجاتنا
CURTAIN & SOFA – Design and build:
We have well-equipped factory with hardworking and talented team to
handle any kind of interior furnishing jobs with high quality materials
and equipment. We keep all operations in-house so that we can control
the delivery time and the quality of our product.

 تصميم وبناء- أثاث منزلي ونجارة
 نحن نعمل معك لخلق.نتحمل كل متاعب تصميم وتأثيث منزلك الجديد أو تجديد منزلك القديم
 لدينا محفظة واسعة لعرض.بيئة معيشية جميلة تحتضن أسلوبك من خالل اإللهام والخيال
 وورشة عملنا في الرويس حيث يمكننا أن نعرض لك مشاريعنا ومجموعة مختارة من، عملنا
.أثاثنا
Home Furniture and carpentry – design and build.
We take all the hassle of designing and furnishing your new home or
renovating your old house. We are working with you to create a
beautiful living environment embracing your style through inspiration
and imagination. We have an extensive portfolio to showcase our work,
and our workshop in Al Ruwais where we can show you our projects
and a selection of our furniture.

:الديكور والتأثيث الداخلي للفنادق والمنتجعات
 لدينا فريق عمل ذو.نقوم بتصنيع وتوريد جميع أنواع األثاث الداخلي للفنادق والمنتجعات
خبرة وورشة عمل مجهزة جيدًا لتقديم خدمة عالية الجودة وتلبية أهداف الميزانية والجدول
 وخياطة وتركيب،  نحن متخصصون في تصنيع وتركيب ألواح الجدران المنجدة.الزمني
. وصنع األرائك وتجديدها، الستائر

Hotel and resorts interior décor and furnishing:
We are manufactures and supplies of all kinds of hotel and resorts
interior furnishing. We have experienced staff and well equipped
workshop to provide quality service and meet budget and schedule
goals. We are specialized in manufacturing and fitting of upholstered
wall panels, curtain stitching and fitting, sofa making and refabricating.

:لماذا توظفنا
. سنوات من الخبرة في قطر مع التجهيزات الداخلية ومجال البناء دون عميل واحد غير سعيد9 لدينا
 نعتقد أن عمالئنا المحتملين، ندرك تما ًما االزدهار االقتصادي واتجاه السوق المتصاعد في قطر
سيكونون مهتمين بتنفيذ مشاريعهم بطريقة احترافية بجودة ممتازة ومع اكتمال المشروع في الوقت
.المحدد
 ولهذا السبب لدينا أفضل الحرفيين والحرفيين والمراقبين للمشاريع مع، ال تتخلى أبدًا عن جودة العمل
 سنصمم لك أفضل،  كوننا شركة محترفة.أفضل اآلالت والمواد المتاحة إلنتاج عناصر مخصصة
 بمفاهيم مناسبة تما ًما، صا
ً  نحن نقدم لك نه ًجا مخص.األفكار والمفاهيم المبتكرة بأفضل جودة وسعر
 قد يؤدي التعاقد مع مقاول فردي إلكمال كل مرحلة من مراحل التجهيز إلى.لمواصفاتك ومتطلباتك
.إهدار طاقتك ووقتك الثمين وينتهي األمر بنتائج غير متسقة
Why hire us:
We have 9 years of experience in Qatar with interior fit outs and
construction field without a single unhappy customer.
Fully aware of the economic boom and upward market trend in Qatar,
we believe that our potential clients would be interested in executing
their project in a professional way with excellent quality and with on
time project completion.
Never gave up on quality of work, that’s why we have the best artisan,
craftsman and foreman for projects with best available machinery and
materials to produce bespoke items. We being a professional company
will tailor you the best and innovative ideas and concepts with the best
quality and price. We provide you a tailored approach, with well suited
concepts for your specifications and requirements. Hiring an individual
contractor to complete each phase of your fit-out can waste your
valuable energy and time and end up with inconsistent results.

Reliability
We aim to be a reliable partner for our customers and employees.
Transparency and open communication are necessary to build a strong
relationship. We pride ourselves on honoring our commitments.

Excellence
Our commitment to innovation and excellence invariably results in a
successfully completed project for both contractor and client. We
understand and promote the idea of working as a partnership with our
clients to ensure their goals are met.

D

edication

We are responsive to our customers, responsible to our approach dedication
to every clients satisfaction. Trust and personal responsibility in all
relationships. We make sure with our customers that in the end of the
project our customers are happy and make sure we give our 100% input.
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