No matter what you drive... We’ll keep it looking new

Ziebart is one of the world’s leading name in automotive service that
renews, protect and enhance the appearance of the vehicle and their
investment values.
Based on an innovative process developed by Kurt Ziebart to prevent
automobiles from rusting, Ziebart International Corporation was founded
in 1959. At the time Kurt Ziebart opened his first location in Detroit,
Michigan, USA. The company quickly began expanding into neighboring
Midwest and soon to Middle East. Today Ziebart has a worldwide
network of approximately 950 Ziebart service center in 33 countries.
For the past 40 years we, Salalah Construction & Trading Company
own the master franchise of Ziebart in Oman. Presently Ziebart has four
centers in Wattayah, Wadi al Kabir, Al Khodh and Salalah to offer the full
line of appearance and protection services to the customers in Oman.

 لقد أبدع، تأسست زيبارت منذ البداية لتحمي السيارات ضد الصدأ
 أسس كورت، كورت زيبارت في تطوير آلية لمنع السيارات من الصدأ
 وبدأت، م1959  ميشغان عام، أول موقع لزيبارت الدولية في ديترويت
 وفي عام، الشركة على الفور بالتوسع في مدن الغرب األوسط المجاورة
.  كندا،  أونتاريو، م تم افتتاح أول فرع دولي في وندسور1963
البداية في سلطنة عمان
) أفرع بالسلطنة في5( م ولديها1979 بدأت زيبارت في السلطنة عام
.  صاللة،  مسقط: كل من
نحن لم نتوقف عند الحماية من الصدأ على مدى عقود واصلت زيبارت

We did not Rest with Rust.
Over the decades, Ziebart has continued to expand its product
offering, as well as develop products and technology to meet the ever
changing market conditions and growing needs of motorists.
Once only known for rust protection, Ziebart now offers a full line of
appearance and protection services for vehicles.

بتوسيع منتجاتها وتطويرها بتقنيات عصرية لتلبية حاجات السوق
المتغيرة بإستمرار ولم تعد زيبارت تعرف فقط بحماية السيارات ضد
 إنما اآلن تقدم كل الحلول المتكاملة لخدمات وحماية السيارات، الصدأ
والعناية بها

 نـضـمــن لـكـم الــكــفــاءة والــرضــا..  عـامـا مــن الــخــبــرة40

40 YEARS EXPERIENCE

•

S AT I S F A C T I O N G U A R A N T E E D !

ZIEBART
ANTI RUST PROTECTION
• Tough under coating protects the
metal and prevents future rust
• Resists road abrasion
• Thick coating reduces tire and road
noise
• Penetrates Seam, joints and hidden
areas to keep moisture out and
prevent from rust

الـحـمـايـة ضـد
الـصـدأ مـن زيـبـارت
يتميز بمتانته تحت الطالء ليحمي المعدن
ً ويمنع الصدأ مستقب
ال

•

يقاوم التآكل بسبب مشكالت الطريق

•

الطالء السميك يقلل من اصوات ضجيج
اإلطارات

•

تخترق الزوايا والمناطق الخفية إلبعاد
الرطوبة ومنع الصدأ

•

زيبارت سبرييد الينر
.حاجز واقي دائم يبدو وكأنه مثبتًا من المصنع
زيبارت سبرييد الينر مضمون ضد التشقق والتالشي
. والتكسير ومضاد للصدأ
استخدام زيبارت الينر يعني عدم فقد مساحة الشحن في
. أرضية هيكل صندوق الشاحنة
يتم تثبيت البولي يوريثين السميك والمطاط مباشرة
.ليبقى لألبد
.اليمنع تثبيت الملحقات واالكسسوارات األخرى
يحافظ زيبارت الينر على مظهر السيارة لتبدو جديدة ويجعل
. القديمة جديدة المظهر

•
•
SPRAYED-ON TRUCK BEDLINER

•
•
•
•

Ziebart Sprayed – On Z-Liner
• Permanent protective barrier that looks factory
installed.
• Z-Liner coating is guaranteed against chiping, fading,
cracking and prevent the coated area from rust.
• Sprayed - on application means no loss of cargo
space in the cargo body floor.
• Thick, Rubbery, Polyurethane coating is sprayed
directly for permanence.
• Won’t interfere with installation of accessories.
• Z-Liner coating keeps the vehicle looking new and
makes old vehicle new again.

زيبارت الينر يعزز مظهر الشاحنات الجديدة
لتظل تبدو جديدة وتجعل الشاحنات القديمة
 للمساعدة في حماية.جديدة مرة أخرى
 عليك بزيارة خبراء، شاحنتك من الصدأ
...... عاما
ً 40 الحماية ذوي خبرة أكثر من
فيلم حماية الطالء.. زيبارت
Z-Liner keeps new trucks looking new
and makes old trucks new again. To
protect your truck, visit the protection
experts for over 40 years ……Ziebart

الــتــفــاصـيـل

DETAILING

الـعـنـايـة الـمـاسـيـة
Cleaning and Polishing Vehicles

أفـالم حـمـايـة الـطـالء
Paint Protection Film

زي جـلـوس (نانو سيراميك)
Z - Gloss Nano - Ceramic

حـمـايـة الـطـالء
Paint Protection Coating

حـمـايـة الـنـسـيـج
Fabric / Leather Protection

تـظـلـيـل الـنـوافـذ
Window Tinting

زيبارت ( شركة صاللة لإلنشاء والتعمير والتجارة ) )ZIEBART (Salalah Const. & Trading Co.
ص ب  ، 674الرمز البريدي  ، 112روي ،سلطنة عمان
P.O. Box: 674, PC: 112, Sultanate of Oman
صـــاللـــة Salalah
هـــــــاتـــــف 23291342 :
Phone: 23291342

الوادي الكبير Wadi al Kabir
هـــــــاتـــــف ٢٤٨١٧٩٤٨ :
Phone: 24817948

الوطية Wattayah
هـــــــاتـــــف ٢٤٥٦٦٨١٣ :
Phone: 24566813

البريد اإللكترونيEmail: ziebartoman@gmail.com :
www.ziebart.com
ziebartoman

الخوض Al Khoud
هـــــــاتـــــف ٢٢٣٤٤٤٢٦ :
Phone: 22344426

