
Aritco. Next Level Living.

التكنولوجيا 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، والتصميم

وعوامل األمان، واالستدامة من عامل 
.Aritco مصاعد

  تعين النوافذ البانورامية أنه يمكنك رؤية املصعد يتحرك داخل 
املزنل من مسافة بعيدة.

ك مصاعد Aritco HomeLift، الصفحة 18. روبرت لوسياين، أحد ُملَّ
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HEADQUARTERS
ARITCO SWEDEN
Elektronikhöjden 14
175 43 Järfälla
Sweden
Phone: +46 8 120 401 00
Email: info@aritco.com

ARITCO UK
Prince’s Cottage
8 Cheyne Walk
Northampton
NN1 5PT UK
United Kingdom
Phone: +44 1604 808809
Email: info.uk@aritco.com

ARITCO GERMANY
Stuttgarter Str.19
725 55 Metzingen
Germany
Phone: +49 7123 9597272
Email: info.germany@aritco.com

ARITCO SPAIN S.L 
Av. de la Constitución 24, 
Nave 10 28821, 
Coslada, Madrid
Spain
Phone: +34 91 862 25 52
Email: info.spain@aritco.com

ARITCO SOUTH EAST ASIA
35/5-7 Comet Office Building
Krung Thonburi Road, Klhong Ton Sai
Khlong San, Bangkok 10600
Thailand
Phone: +66 2 116 9944
Email: info.thailand@aritco.com

ARITCO CHINA
02-b A102-b  
Wending Living Style Plaza
No.258 Wending Road
Xuhui District, Shanghai
China
Phone: +86 5326 6736895

504, Building No. 32
Tianán Cyber Park No.88  
Chunyang Road Qingdao
Shandong 
China
Phone: +86 5326 6736895. 
Email: info.china@aritco.com

ARITCO THAILAND
35/5-7 Comet Office Building
Krung Thonburi Road, Klhong Ton Sai
Khlong San, Bangkok 10600
Thailand
Phone: +66 2 116 9944
Email: info.thailand@aritco.com

ARITCO اإلمارات العربية املتحدة
 Aritco Lift AB

 ,c/o Business Sweden
برج كونكورد، الطابق 26، 

مكتب 2607، مدينة اإلعلم
ديب، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 971+ 58 285 0719
info.uae@aritco.com :بريد إلكرتوين

170 موزًِّعا، ومسؤول تركيب 
وصيانة ف 50 بلًدا

االتصال بنا

aritco@ الصحافة ووسائل التواصل االجتماعي

www.aritco.com أعرث على أقرب موزع إليك من املوقع اإللكرتوين
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كنا مستعدين جيًدا للطريقة الجديدة ملقابلة 
العملء، والرشكاء، واملهندسني املعماريني، 
والبنائني؛ ألننا بدأنا بالفعل رحلتنا الرقمية 

منذ سنوات.

مارتن إيدبرانت
السن: 48

املكان: ستوكهومل
اللقب الوظيفي: مدير تنفيذي

نبذة عن نشاط رشكة Aritco عام 2020. 
مثـــل معظـــم النـــاس حـــول العـــامل، جـــاءت الجائحـــة 
بمثابـــة صدمـــة لنـــا.  كانت لدينـــا مزية أننا كنـــا قادرين 
ر الرسيـــع، ورؤيـــة العواقـــب، من  علـــى متابعـــة التطـــوُّ
خـــلل وجـــود رشكتنـــا ىف الصني.   ولكن حىت بالنســـبة 
لنـــا، انقلبـــت كل توقعاتنـــا رأًســـا على عقـــب.   فجأة، مل 
يكن هنـــاك توقع واحد ذو صلة بالتغـــريات الجديدة.  
 لذلك، كان علينا إنتاج ســـيناريوهات جديدة بناًء على 
ســـيناريوهات الحالة األسوأ، أو املتوسطة، أو األفضل 
لرشكـــة Aritco.   ثـــم واَجْهنـــا ما تبقى مـــن خلل إدارة 
األعمـــال بشـــكل يومي، ثم تدرجنا بشـــكل أســـبوعي؛ 

لرصد تأثـــري الجائحة علـــى مرشوعاتنا. 

ماذا كانت العواقب؟ 
 تســـبب اإلغـــلق البدايـــة كثري من عدم األمـــان لجميع 
رشكائنا فيما يتعلق بعمليات الرتكيب.   هل ســـيكونون 
يـــن علـــى دخول املنـــازل واملبـــاين املختلفـــة للقيام  قادر
هـــذا  لهـــا؟   تســـبب  ـــط  ُمخطَّ هـــو  كمـــا  بالرتكيبـــات 
وبالطبـــع  بعـــد  الطلبـــات.   تدفـــق  فـــوري  انخفـــاض 
ذلـــك مل نتمكن من مقابلة أي أشـــخاص، أو املشـــاركة 
املعارض التجارية، أو استقبال العملء صاالت العرض 

الخاصـــة بنا. 

كنـــا مســـتعدين جيـــًدا للطريقـــة  أننـــا   ولكـــن اتضـــح 
واملهندســـني  والـــرشكاء  العمـــلء  ملقابلـــة  الجديـــدة 
يـــني والبنائني؛ ألننا بدأنا بالفعل رحلتنا الرقمية  املعمار
منـــذ ســـنوات.   لذلـــك كان لدينـــا أدوات ومنتديـــات 
وســـاحات رقميـــة قائمـــة بالفعـــل، حيـــث يمكننـــا أن 
نلتقـــي مع العاَلم.  ولقد  َســـَمحْت لنا علمتنا التجارية 
القويـــة، وثقافتنـــا املؤسســـية املتمـــزية بالحفـــاظ علـــى 
زخمنـــا عـــام 2020.  و املرحلـــة اللحقـــة مـــن الجائحة، 
بدأنـــا أيًضا مواجهة عواقب نقـــص الفوالذ والنحاس؛ 
ألن الطاقـــة اإلنتاجيـــة للمـــواد الخـــام مل َتُعـــْد بعـــُد إىل 

املســـتويات الطبيعيـــة. 

لكنكـــم قمتـــم بعمل جيد أيًضا تفســـر التوجهات 
مبكـــًرا فيمـــا يتعلـــق بالكيفيـــة الـــي يرغـــب فيهـــا 
الناس العيش ىف جميـــع أنحاء العامل. كيف فعلتم 

ذلك؟ 
مشـــاركة  و  عملئنـــا،  إىل  االســـتماع  خـــلل  مـــن 
الحـــوارات، وَبـــْذل الجهـــد و البحـــث لنحصـــل علـــى 
كـــرث اكتمـــااًل للتوجهـــات املحتملـــة.  مـــن خلل  صـــورة أ
يـــج مـــن رؤيتنـــا الخاصة، مـــع أفكار من أشـــخاص  مز
بعيـــدي النظر، يعرفـــون كثرًيا عن املشـــكلت الواقعية، 

اســـتطعنا من خلل االســـتماع إىل عملئنا، واملشـــاركة 
الحـــوارات، وَبـــْذل الجهـــد و البحـــث لنحصـــل علـــى 
كـــرث اكتمـــااًل للتوجهـــات املحتملـــة.  مـــن خلل  صـــورة أ
يـــج مـــن رؤيتنـــا الخاصة، مـــع أفكار من أشـــخاص  مز
بعيـــدي النظر، يعرفـــون كثرًيا عن املشـــكلت الواقعية، 
اســـتطعنا مســـاعدة عملئنـــا ورشكائنا فهـــم تطلعات 
النـــاس للحيـــاة اليوم وغـــًدا.   ال تعتـــين مصاعدنا فقط 
بنقل األشـــخاص من طابق إىل آخـــر، بل تعتين بخلق 
فـــرص جديـــدة لـــكلٍّ من طريقـــة عيشـــك ىف مزنلك، 

وطريقـــة عيشـــة حياتـــك   خلـــق إمكانيـــات جديدة! 

كيف تصف احتياجات عمالئك؟
 أود أن أقـــول: إن العمـــلء الذيـــن يشـــرتون مصعـــًدا 
ملنازلهـــم، إمـــا مدفوعـــون بالحاجـــة، وإمـــا مدفوعـــون 
بالرغبـــة.  إذا كان العميـــل مدفوًعـــا بالحاجـــة، فاألمـــر 
يتعلـــق بحاجتـــه إىل مصعد لتحقيـــق إمكانية الوصول 
داخـــل املزنل - فهو يريد ببســـاطة تســـهيل العيش ىف 
مزنلـــه، ويحتـــاج إىل املصعـــد للتنقـــل داخلـــه.   ال يحتاج 
العميـــل املدفوع بالرغبـــة إىل املصعد لتمكني الوصول.  
ولكـــن  هذا العميل يرى املصعد كأداة إلضافة وظائف 
ذكية أو حلول ممتعة ملزنله.  و جعل مزيد من األشـــياء 
ممكنـــة أو أســـهل ىف مزنلـــه.  لقـــد أصبـــح املصعد مزية 

جديـــدة ُتَعـــدُّ جـــزًءا طبيعيًّا من املـــزنل الحديث.  

ما اهتمامات رشكة Aritco السنوات القادمة؟
 مـــن الناحيـــة اإلســـرتاتيجية، هناك أربعة أشـــياء تهمنا 
كثـــرًيا، ونعمـــل علـــى تحقيقهـــا يوميًّا.   نســـأل أنفســـنا: 
كيـــف يمكننـــا نحن ورشكاءنـــا إلهام العمـــلء ليصبحوا 
معجبـــني بمنتجاتنـــا ومتحمســـني لهـــا؟   كيـــف نطـــور 
أســـاليبنا ىف العمـــل، والوصول ألفكار لهـــا تأثري إيجايب 
علـــى العاَلـــم من حولنا َقْدر اإلمـــكان؟   ما الذي يتعني 
علينـــا القيـــام به ملســـاعدة رشكائنـــا جميع أنحـــاء العامل 
كـــرث نجاًحـــا؟   وكيف يمكننا إنشـــاء  علـــى أن يصبحـــوا أ

مكان عمـــل ملوظفينا؟ 
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أعمال  رواد  أربعة  قرر   عام 1995، 
ورائعة  بسيطة  خطة  تنفيذ  شبان 
كل  لألشخاص  التنقل  لتحسني 
مكان. 

أسس بيرت، وكلس، وروينه، وكليس رشكة Aritco ىف غرفة معيشة 
أربعتهم  لدى  كانت  سنة 1995.  ستكهومل  ضواحي  كونغسانغني 
جميًعا خربة واسعة ىف مجال املصاعد، واتفق الجميع على الحاجة 
وأسهل  الرتكيب،  أسهل  يكون  جديد.  مصعد  نوع  من  منتج  إىل 
التشغيل، وأقل تكلفة عن كثري من املصاعد اليت كانت معروضة ىف 
السوق ذلك الوقت.   قام األربعة، وجميعهم مهندسون، ببناء أول 
 .Aritco 7000 مصعد لهم يدويًّا، وأطلقوا عليه

يًّا.  و تحققت رؤية املؤسسني لتحسني     وقد حقق املنتج نجاًحا فور
التنقل ىف كل مكان، من خلل املصاعد الذكية ذات املنصات الصغرية.  
السويدى   تم  السوق  بهفى  ُيستهان  ال  كقوة   Aritco  تأسست 
ك جدد عام 2005، وهو   ُملَّ

ِ
االستحواذ على Aritco من ِقَبل

ما أتاح التوسع العاملي وتطوير مزيد من الطرازات.   تم إنشاء شبكة 
عاملية من الخدمات -الرتكيبات واإلصلحات واملبيعات- خلل العقد 
على  تركزيها  الرشكة  والعرشين.   كثفت  الحادي  القرن  من  األول 
 Aritco التصميم والراحة، وقد بلغ الرتكزي ذروته نهاية املطاف بإنتاج
HomeLift، وقد حقق نجاًحا عامليًّا كبرًيا عندما تم إطلقه عام 
 Latour من قبل رشكة االستثمار Aritco 2016.   عندما تم رشاء
منتصف عام 2016، أسدت خربة Latour تطوير الرشكات مثل رشكة 
 .Aritco إسهاًما كبرًيا مستقبل Securitas و ASSA Abloy
كرث من 35000 مزنل ومكتب    و اليوم، توجد مصاعد Aritco أ
ومبىن عام حول العامل.   ال تزال املصاعد ُتصنع خارج ستوكهومل، لكن 
مكان املصنع انتقل عدة مرات مع زيادة الكميات.   وأصبح السعي 
كرث قدرة على الحركة من  إليجاد فرص ملزيد من الناس ليكونوا أ
خلل املصاعد ذات املنصة أقوى من أي وقت مىض 

 Aritco سرية
مصاعد ذات منصة منذ 

1995

*متوافر فقط أسواق اململكة املتحدة وبلدان شمال أوروبا.

Aritco HomeLift Access :2020 مع 
DesignWall Sheets كخيار.

1995

2000
تأسيس  Aritco.  إطلق أول مصعد تنتجه 
.Aritco 7000 الرشكة، وهو

 .Aritco 4000 إطلق أول مصعد مزنيل، وهو 

2005

2013
 إطلق Aritco املصعد املزنيل الثاين، وهو 
  .Aritco 6000

إطلق Aritco 9000، أول مصعد بكابينة تنتجه 
  .Aritco رشكة

2014

2015
 تأسيس Aritco شبكة عاملية من الرشكاء لرتكيب 
مصاعدها وصيانتها جميع األسواق.  

 افتتاح Aritco صالة عرض ميزتينجن بأملانيا، تلها 
كرث من 100 موقع حول العامل.  أ

2016

2018 
إطلق مصعد Aritco HomeLift، الذي 
صممه ألكسندر لريفيك، ىف جميع أنحاء العامل.  
 .Aritco للستثمار تستحوذ على Latour رشكة 

 Aritco تنقل مقرها الرئييس ومصنعها إىل منشأة 
جديدة على أحدث طراز ىف يرفاال.  2020

 إطلق Aritco HomeLift Access و 
Aritco PublicLift Access، من تصميم 
 Aritco PublicLift ألكسندر لريفيك، و
Cabin* ىف جميع أنحاء العامل. 
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Aritco HomeLift :طراز املصعد
املالك: ماريان روسكو-

هدسون 
مكان الرتكيب: دورست، اململكة املتحدة

ملاذا ترغب تركيب مصعد؟
منطقة  وجود  مع  جديد  مزنل  بناء   قررنا 
املعيشة الرئيسية الطابق األول -حيث لدينا 
وتلل  بول،  ميناء  على  ُمطلَّة  خلبة  مناظر 
بوربيك دورست.  و نظًرا ألن هذا هو "مزنلنا 
كد من أنه عند  إىل األبد"، فقد احتجنا إىل التأ
عدم تمكننا من استخدام السلمل، لن نضطر 

إىل االنتقال إىل الطابق السفلي، أو حىت البيع 
واالنتقال ملكان آخر. 

املصاعد  طرازات  بني  من  اخرتت  كيف 
املختلفة؟ 

مناسب  واحد  طراز  سوى  هناك  يكن   مل 
على  أصدقاء  األكرب.   لدينا   S15- -طراز 
من  كد  التأ علينا  وكان  املتحركة  الكرايس 
يارتهم لنا.    أيًضا، نحن الستينيات  إمكانية ز
إذا  ما  يدري  العمر، ومن  والسبعينيات من 
كنا سنحتاج إىل استخدام كريس متحرك ىف  

املستقبل، ومىت يكون ذلك؟ 

كرث يشء أدهشك ىف املصعد؟ ما أ
 ما أرسع اعتياد املرء على مثل هذا املنتج الرائع 
يفاجئ  ولكنه  اآلن،  عاديًّا  أمًرا  ه  َنُعدُّ -نحن 

الزوار دائًما!  

كرث املزايا الي  ما أ
سعدت بها؟

به.   الوثوق  ويمكن  هادئ،  صوته   املصعد 
سماع  يمكنك  ال  االستخدام.   سهل  و هو 
صوت حركة املصعد عندما ال تكون بداخله، 
واألضواء املنبعثة منه فقط هي اليت ُتخربك 

بأن املصعد يتحرك!

 قصص العملء 

أنا ومصعدي
 يرغب بعض عملء Aritco تجهزي منازلهم للمستقبل.  و يريد بعضهم اآلخر 

تحسني الحياة اليومية، أو تمكني كل فرد األرسة من الوصول إىل جميع 
طوابق املزنل.   تعرف على بعض عملئنا ومصاعدهم. 

ال يتطلب املصعد سوى فتحة 
السقف، وكان ذلك الحل املثايل. 

Aritco 7000 :طراز املصعد
املالك: أندريه غرهه

مكان الرتكيب: أريحا، فلسطني

ملاذا تحتاج إىل مصعد؟
للعملء  للسماح  مصعد  إىل  بحاجة   كنت 
بالذهاب إىل طوابق أخرى.   قبل أن نحصل 
إمكانية  هناك  تكن  مل  هنا،  املصعد  على 
على  العليا  الطوابق  إىل  العملء  لوصول 

الكرايس املتحركة.

   كيف تعرفت على مصاعد Aritco؟ 
 Fasebook موقع  على  إعلًنا    رأيت 
 Smou Elevators & رشكة  من 

 .Escalators Co

ملاذا اخرتت رشكة Aritco؟
هناك  يكن  ومل  بالفعل،  قائم  املبىن   هذا 
الخيار  مصعد.   كان  على  يشتمل  مخطط 
اآلخر هو بناء برئ مصعد خارجي، وال يوجد 
يتطلب  ال  الذي  املصعد  مثايل.   كان  مكان 

سوى فتحة السقف حلًّ مثاليًّا. 

املصاعد  طرازات  بني  من  اخرتت  كيف 
املختلفة؟

ولكن  غريه،  من  كرث  أ  AHL طراز  أعجبين 
نموذج Aritco 7000 كان أفضل بالنسبة 
ملزيانييت، وألنين بحاجة إىل مصعد للستخدام 

العام.

إىل  الشخصية  متطلباتك  أضفت  كيف 
مصعدك؟

لقد قام ممثل رشكة  Smou بزيارة للموقع 
الصور  املختلفة.   كانت  الخيارات  وناقشنا 
اإللكرتونية   Aritco و   Smou املواقع 
ا رؤية الخيارات املختلفة.  و كان من  مفيدة جدًّ
البيانات،  وصحائف  الكتالوج  فهم  السهل 
وأجاب  باملصعد،  دراية  على  وكان "حسن" 

عن أسئليت 

لك  ها  يسَّ الي  اليومية  املشكالت  ما 
املصعد؟

جعل املصعد حياتنا هنا أسهل؛ ألننا نحتاج 
إىل التنقل بني الطوابق كثرًيا. أعتقد أيًضا أنه 
سيساعدين الحصول على مزيد من طلبات 
العمل؛ نظًرا ألن كبار السن واألفراد الذين 

إىل  الوصول  يمكنهم  متحرك  كريس  لديهم 
الطوابق األخرى.

كرث األشياء الي أسعدتك؟ ما أ
 لقد كنت متحمًسا ألنه ال يحتاج إىل حفرة 
مثل املصاعد التقليدية، فهو يأيت مزوًدا ببرئ، 
فل داعي للقلق بشأن بناء واحد فلى املوقع، 
وال داعي لوجود حزي علوي.   علوة على ذلك، 
هو يبدو لطيًفا، ويندمج مع عنارص املوقع.  
التحضري  من  األدىن  الحد  إىل  إال  أحَتْج   ومل 

للموقع. 

رشكة  مع  بالتعامل  غرك  تويص  هل 
Aritco؟

كيد، حيث ال يمكن لكثري   سأفعل ذلك بالتأ
عند  معها  التنافس  املصاعد  رشكات  من 
الرغبة  عند  أو  محدودة،  مساحة  وجود 
يشتمل  ال  قائم  مبىًن  إىل  مصعد  إضافة 

مخططه على مصعد.

كرث يشء أدهشك املصعد؟ ما أ
يعجبين مظهر املصعد، وهو يتناسب بشكل 

جيد مع جميع الطوابق.
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نظام الدفع بالعمود اللوليب والصامولة 
يجعل املصعد آمًنا؛ فل يمكن أن يسقط ف 

أي موقف طارئ.
Aritco HomeLift  :طراز املصعد 

املالك:  السيد تشيان
مكان الرتكيب:  يانجو، الصني

 Aritco الطراز على  اختيارك  وقع  ملاذا 
HomeLift؟  

 تركيب املصعد ىف منتصف السلمل.   واملساحة 
هناك كبرية بما يكفي، وتتناسب تماًما مع 
الطراز AHL S15.   إىل جانب ذلك، أعتقد 
جمااًل  كرث  يبدو أ  Aritco HomeLift أن

من الطرازات األخرى.  

ملاذا تحتاج إىل مصعد؟
بإجمايل  طوابق  أربعة  من  مزنلنا   يتكون 
ارتفاع 15 مرًتا.   والداي يعيشان معنا.   ولدينا 
كرث  طفلن.  نحتاج إىل مصعد  لجعل الحياة أ

ملءمة لهم.  

ملاذا وقع االختيار على رشكة Aritco؟ 
لقد  قارنَّا كثرًيا من العلمات التجارية املختلفة 
ية  التجار العلمات  ذلك  بما  للمصاعد، 
به  ا  مهتمًّ كنت  ما  كرث  واملستوردة.  أ املحلية 
هو السلمة.   لقد تعرفت على نظام الدفع 

 ،Aritco بالعمود اللوليب والصامولة ملصاعد
وكيف ال يمكن للمصعد السقوط أي حالة 

  .Aritco طوارئ.   لهذا السبب اخرتت

إىل  الشخصية  متطلباتك  أضفت  كيف 
مصعدك؟ 

للمصعد،   traffic-white لون   اخرتت 
وأرضية Bolon Sisal Plain Sand.   أنا 
يبدو  املصعد  يجعل  فهو  املزيج،  هذا  أحب 
أنيًقا.   اخرتت الزجاج الشفاف للجدران، وهو 

كرب ملزنىل.   ما يخلق إحساًسا بمساحة أ

Aritco 4000  :طراز املصعد 
املالك:  األستاذ صباح الفاضل

مكان الرتكيب: مسقط – سلطنة ُعمان

لك  ها  يسَّ الي  اليومية  املشكالت  ما 
املصعد؟

ىف  يب  الخاص  واملكتب  ياضية  الر  الصالة 
الوصول  املصعد  ويتيح  الثاين،  الطابق 
بسهولة.  وكذلك، والداي بحاجة إىل مصعد، 
صعود  يمكنهما  وال  السن،  تقدما  ألنهما 

السلمل. 

كرث يشء أدهشك املصعد؟ ما أ
األرض،  على  مبارشة  املصعد  تركيب   يمكن 
املوجودة  تلك  مثل  مضغوطة  ومساحة 

مزنلنا.

كيف اخرتت طرازك؟  
أقاربنا،  منازل  أحد  املصعد  هذا  رأيت   لقد 
وسهل  جيًدا  يبدو  أنه  دائًما  أعتقد  وكنت 
املصعد  بتخصيص  قمت  لقد  االستخدام.  
وحصلت  الجانَبنْي،  كل  على  ثابت  بزجاج 

على شعور بانورامي املصعد.

Aritco 6000  :طراز املصعد 
املالك:  األستاذ حبيب

مكان الرتكيب: مسقط – سلطنة ُعمان

ملاذا اخرتت أحد مصاعد Aritco؟
عندما  ولكن  مصعد،  لرتكيب  نخطط   مل 
من  مصعد  وضع  يمكن  أنه  كتشفنا  ا
Aritco على األرض مبارشة، أدركنا أن لدينا 

مساحة كافية له ىف املزنل.   

املصاعد  طرازات  بني  من  اخرتت  كيف 
املختلفة؟

ا.   Aritco 6000 سهل االستخدام جدًّ

إىل  الشخصية  متطلباتك  أضفت  كيف 
مصعدك؟

 اخرتنا زجاًجا ثابًتا على الجانب الخلفى من 
املصعد حىت يسطع الضوء عرب املزنل، وهناك 
ا  حديقة خلفه، لذلك هناك منظر جيد جدًّ

للمزنل. 

لك  ها  يسَّ الي  اليومية  املشكالت  ما 
املصعد؟

غرفة نومي ومكتيب ىف الطابق األول، ويتيح 
املصعد الوصول لهما بسهولة.

 
كرث األشياء الي أسعدتك؟ ما أ

 وجود مصعد له مظهر رائع ىف مزنيل، ويسهِّل 
علينا الوصول إىل جميع الطوابق. 

غرفة النوم واملكتب ىف  
الطابق األول، ويتيح 
املصعد الوصول لهما 

بسهولة.
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1. قفل لوحة التحكم
 من املمكن قفل لوحة التحكم ملنع استخدام املصعد.  

2. مكاملة الطوارئ
مبارشة  طوارئ  مكاملة  إجراء  يمكنك  حادث،  وقوع   حالة 
من املصعد باستخدام زر اإلنذار املتصل برقم هاتف مربمج 

سابًقا. 

3. آلية مضادة للسقوط
 آلية Aritco لدفع املصعد ألعلى وألسفل هي نظام دفع 
بالعمود اللوليب والصامولة مثبت جيًدا وموثوق به.   هذا 
يعين أن املصعد لن يسقط حالة حدوث أي عطل.   يعمل 
نظام الدفع أيًضا على جعل املصعد يتحرك بهدوء وسلسة 

عند الحركة، وعند البدء واإليقاف. 

ية 4. تشغيل البطار
 إذا تم استخدام املصعد أثناء انقطاع التيار الكهربايئ وتوقف 
ية.   ستضمن  بالبطار يعمل  املصعد  فإن  طابقني،  بني 
البطاريات أن املصعد ينتقل على الفور إىل أقرب طابق.  
 تحتوي البطارية أيًضا على وظيفة تمنعها من النفاد، حىت 

حالة انقطاع التيار الكهربايئ. 

5. األبواب الذكية
 األرسة اليت لديها أطفال، يجب أن يكون املزنل آمًنا للعب 
 Aritco داخله.  هذا ينطبق أيًضا على املصعد.   تم تجهزي
HomeLift بأبواب ذكية تكتشف ما إذا كان هناك يشء 
ما مبطريقها عند اإلغلق.   إذا كان األمر كذلك، ُتفتح األبواب 
تلقائيًّا.   بالنسبة إىل Aritco HomeLift Access و 
Aritco 4000، يمكن أيًضا قفل األبواب، إذا لزم األمر. 

6. تلبية كافة املتطلبات
 املصاعد تليب متطلبات السلمة األكرث رصامة ىف أوروبا.  كما 
أنها حاصلة على شهادة CE، وهو ما يعين أنها منتجات 

آمنة وفًقا لقواعد االتحاد األورويب. 

كرث من أي   خلل العام املايض، أمضينا وقًتا أ
وقت مىض ىف منازلنا.  مكان إقامتنا أصبح 
واألغلب،  أيًضا.   وترفيهنا  عملنا  مكان  هو 
دفعت االحتياجات الجديدة الناس للبحث 
من  كثري  ذكر  كرب.   عام 2020،  أ منازل  عن 
على  مرة  ألول  أنه  الكربى  األوروبية  املدن 
بالنسبة  أعلى  املربع  املرت  سعر  كان  اإلطلق، 

للمنازل الكبرية عن للمنازل الصغرية. 

 :Aritco يقول ديفيد شيل، مدير التسويق    
"لقد نما بقوة أيًضا اتجاه اإلسكان املتمثل 
مغادرة املدينة للعيش الريف".   "األشخاص 
وأقل  أصغر  شقق  العيش  اختاروا  الذين 
أن  من  بداًل  املدينة،  التكلفة  حيث  من 
عن  بديًل  لتكون  نفسها  املدينة  تعوضهم 
ُغرف معيشتهم، فقدوا إمكانية الوصول إىل 

وسائل الثقافة والخدمات وأماكن االجتماع، 
الوصول  إمكانية  فقدوا  الحاالت  من  وكثري 
إىل أماكن عملهم، بسبب الجائحة.  و الوقت 
من  كبرًيا  قدًرا  هناك  أن  اكتشفوا  نفسه، 

الحرية الطبيعة واملناطق الخرضاء". 

املدينة  مغادرة  اتجاه  يخلق  أن  املرجح  من 
للعيش  تماًما   جديدة  يقة  طر الريف  إىل 
أن  املحتمل  "من  قائًل:  ويردف  الريف.   ىف 
تتشكل التجمعات -مثل أنواع جديدة من 
التجمعات،  األجيال".   "هذه  وعرب  القرى- 
ارتباط  مع  باملوارد،  تام  وعي  على  تعيش 
واضح باقتصاد تشاريك للسيارات والثقافة 
املدينة  الحياة  أنماط  نقل  تم  واآلالت.   لقد 

ببساطة إىل الريف".
  

ية  الحرض واملناطق  املدن  تظل  ألن  لكن 
هي مكان املعيشة الرئييس؟ 

العيش   الناس  معظم  سيستمر   "بالطبع، 
األرض  ُتَعدُّ  بدء،  ذي  املدن.   بادئ  حياة 
للجميع  يمكن  ال  لذا  ومكلفة؛  محدودة 
أن  بهم.   كما  خاصة  أرض  قطعة  امتلك 
واألنشطة  والخدمات  الثقافة  من  القرب 
مزية  ُيَعدُّ  العمل  وأماكن  التحتية  والبنية 
و يقول  الحرضية.   واملناطق  للمدينة  دائمة 
سيارة  استخدام  الجميع  بدأ  "إذا  ديفيد: 
فيه  يخرس  وضع  فهذا  املدينة،  إىل  للذهاب 

الجميع". 

" لكن حياة املدينة سُتمارس بطريقة جديدة.  
املتزنهات  أهمية  مدى  بالفعل  نرى   نحن 
ذلك،  الخرضاء.   ومع  واملساحات  الحرضية 
األرض.   مستوى  على  ذلك  يكون  أال  يجب 
 لهذا السبب تحتاج املناطق السكنية الجديدة 
الخرضاء  الواحات  من  يد  مز إنشاء  إىل 
للزراعة  العامة  الحدائق  املثال  سبيل  -على 
اآلن  إنشاؤها  يجب  ولكن  واالستجمام-، 

على الرتاسات املشرتكة أو على األسطح". 

احتياجات  تليب  كيف  املثال،  سبيل  على 
كرب للعمل؟  الناس الجديدة ملناطق أ

بمشاركة  البدء  منا  قائًل:  "سيتطلب  رد 
املساحات للتفاعل االجتماعي والزراعة وحىت 
العمل".   "ربما ُتنئش مساحة عمل مشرتكة 
نفسه  املزنل  يعيشون ىف  الذين  لألشخاص 
يوفر  املحلي  املقهى  أن  أو  العائلت،  متعدد 

مساحات عمل. 

ويضيف: " سوف يؤدي املهندسون املعماريون 
دوًرا رئيسيًّا ىف هذا التطور".   "كلٍّ من الريف 
كرث  أ العيش  الناس  على  سيتعني  واملدينة، 
عرب ترابط األجيال وبالتايل مشاركة املوارد.  لن 
يتوقف التحرض، ولن يتوقف الوعي بأن العامل 
هش عندما يتعلق األمر باألوبئة، وتغري املناخ، 
جميًعا  نكون  أن  يجب  ذلك،  لذا  إىل  وما 
الذي  املستقبل  مع  التكيف  على  قادرين 
كرث مرونة، وقبل كل  سنعيش فيه بشكل أ
يشء مشاركة مواردنا؛ ألننا بحاجة إىل تجنب 
جعل العيش على نحو مستدام يقترص على 

القلة القادرة على تحمل كلفته". 
.Aritco ديفيد شيل، مدير التسويق برشكة

العيشا للمستقبل

 املستوى املستقبلي
 للتحرضُّ

 أدى التحول الرقمي الرسيع إىل إيجاد احتياجات ومتطلبات جديدة 
للطريقة اليت نريد أن نعيش بها.   ديفيد شيل من رشكة Aritco يتحدث 

عن املستقبل. 

ديفيد شيل
السن: 51

املكان: ستوكهومل
اللقب الوظيفي:  مدير التسويق

السالمة ىف كل التفاصيل
 جميع مصاعدنا املزنلية مجهزة بأنظمة SmartSafety الخاصة بنا، مع مزيات السلمة 

اليت تليب معظم املواقف اليت يمكن أن تحدث ىف املزنل، وكذلك ملنع الحوادث.
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منتجات  تطوير  ىف  يتحكم  الذي  ما 
مصاعد Aritco؟ 

Aritco:    تجربة  املنتجات  مدير  ليند،   بيرتا 
إيجادها،  ىف  نرغب  اليت  ية  التجار العلمة 
واالتجاهات املستقبلية اليت نكتشفها، وفهم 
ما يحتاج إليه العميل.   الجمع بني هذه الثلثة 
يكون  نفسه  والوقت  متمزًيا  املنتج  يجعل 

مناسًبا للمالك. 
 

املنتجات  خدمات  مدير  ويسنت،   دانيل 
باالستثمارات  األمر  يتعلق  Aritco:   عندما 
رئيسية؛  تركزي  مجاالت  لدينا  اإلسرتاتيجية، 
الصناعة.   رواد  نكون  أن  إىل  نهدف  حيث 
وهي  يرشدنا،  كدليل  الرتكزي  مجاالت   تعمل 
على  األولويات.   السلمة،  تحديد  تساعدنا 
سبيل املثال، هي أحد مجاالت تركزينا.   لتكون 
قادًرا على أن تصبح رائًدا ىف الصناعة ىف مجال 
السلمة، تحتاج إىل مراقبة السوق باستمرار؛ 
تغري  قد  اليت  األساسية  االتجاهات  لفهم 
املستخدم وتصوراته.   أنت بحاجة  سلوكيات 
إىل استكشاف عروض وتقنيات جديدة يمكن 
أن تمكننا من تطوير الخدمات واملنتجات اليت 

ستؤدي إىل الحصول على مكانة ريادة هذه 
الصناعة على املدى الطويل ىف مجاالت تركزينا 

الرئيسية. 

هل لديك أي أمثلة على كيفية تأثُّر عملية 
تطوير منتجك بالعامل الخارجي؟ 

  بيرتا ليند:   ُتعد إعادة تدوير البلستيك قضية 
واليوم  العامل،  أنحاء  جميع  ىف  ومهمة  كبرية 
استخدام  بإمكاننا  كان  إذا  ما  ندرس  نحن 
البويل  املعاد تدويره من زجاجات  البلستيك 
مصاعدنا.   بسبب  ىف  يفثاالت  تري إيثيلني 
لوحة  تطوير  بترسيع  أيًضا  قمنا  الجائحة، 
تحكم تعمل على تحييد البكترييا والفريوسات 

باستخدام ضوء األشعة فوق البنفسجية.  

أين تجدون مصادر اإللهام؟ 
الصناعات.    أنواع  ليند:   يأيت من جميع    بيرتا 
السيارات،  صناعة  من  يأيت  األحيان   بعض 
مستدامة  مادة  استخدام  ىف  البدء  مثل 
من  يأيت  أن  يمكن  أخرى،  جديدة.   وأحيان 
صناعة املصاعد ذاتها، عندما يتجاوز املصمم 
إضاءة  تقديم  مثل  عليها،  املتعارف  األفكار 

بتقنية "العلج بالضوء" ىف املصعد، أو عندما 
تقدم رشكٌة تقنيٌة نوع ىف تقنية جديًدا نرى أن 
عملءنا يمكن أن يستفيدوا منه، مثل التحكم 

الصويت . 

لوحة  املوجودة على  األشياء  كل  من بني 
التصميم اليوم، ما األكرث إثارة؟ 

 دانيل ويسنت:   الخدمات اليت سنكون قادرين 
على تقديمها لعملئنا ورشكائنا عندما تكون 
باإلنرتنت.   متصلة   Aritco مصاعد  جميع 
عمل  أنشطة  تفتح  أن  للتكنولوجيا   يمكن 
جديدة تماًما لنا ولرشكائنا.   سنكون قادرين 
رقمية جديدة  تقديم خدمات ومزيات  على 
من   Aritco وتمكني  صناعتنا،  على  تماًما 

تميزي منتجاتنا السوق. 

ما مدى رسعة تطوير املنتج؟
جديد  مصعد  إنشاء  ليند:   يستغرق    بيرتا 
تماًما مثل Aritco HomeLift وقًتا.   ولكن 
اليت  األخرى  اإلدارات  مع  الوثيق  بالتعاون 
تعمل مبارشة مع العملء، فإن تقنية املصاعد 
املنتج  لتطوير  تخضع  واالستدامة  واإلنتاج 
لنكون  جاهدين  نسعى  يًبا.   نحن  تقر يوميًّا 
رواًدا للتكنولوجيا ىف مجال املصاعد واالبتكار، 
تطوير  مع  خدماتنا  تكون  أن  املهم  ومن 
ك  منتجاتنا دائًما ذات صلة باملستخدمني واملُلَّ
معهم.   اإلمكانيات  نتعامل  الذين  والرشكاء 
الجديدة إلنرتنت األشياء ال حرص لها، ويمكن 
الهندسية،  املتعة  ملجرد  بسهولة  تطويرها 

وليس ألن العملء بحاجة إىل املزية. 

يادة  ر األمر لالستمرار ىف  يتطلبه  الذي  ما 
مجال املصاعد ذات املنصة؟ 

  بيرتا ليند:   أن نواصل تطوير منتجاتنا وخدماتنا 
و علقة وثيقة مع عملئنا ورشكائنا، وأن نصنع 
باستمرار قيًما جديدة لجميع أطراف سلسلة 
ين  القادر وحدنا  لسنا  كملها.   نحن  بأ املنتج 
على نقل الناس ىف املصاعد!   لذلك من املهم 
نكون  أن  يمكننا  أنه  الناس  بني  إيجاد فهم 
جزًءا من تغيري حياتهم اليومية، وإيجاد ُفرص 
جديدة لهم ىف طرق معيشتهم.  وباملثل، من 
املهم بالنسبة لنا أيًضا تقديم قيم أخرى خارج 

نطاق املنتج نفسه، مثل اإلنتاج والتوزيع.

 تطوير املستقبل 

منتج الثنايئ
 الدينامييك

بيرتا ليند - مدير املنتجات، ودانيل ويسنت - مدير خدمات املنتجات.

بيرتا ليند
السن: 47

املكان: ستوكهومل
اللقب الوظيفي:  مدير منتجات املصاعد

دانيل ويسنت
السن: 41

املكان: ستوكهومل
اللقب الوظيفي:  مدير خدمات املنتجات

بيرتا ودانيل يختربان تطبيقات 
تشغيل املصعد ىف  صالة 

عرض ستوكهومل.
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قنوات  على   Aritco تابعوا  الذين   أولئك 
و   YouTube و   Instagram مثل 
عِملْت   Aritco أن  يعلمون   LinkedIn
منذ فرتة طويلة كصوت الستطلع التوجهات 
والتحرض.   والتصميم،  ية،  املعمار الهندسة 
 Next Level لقد استقطب مفهوم لوحة 
التصميم  معارض  استحساًنا   Living
واألصوات  االنتباه  جذب  حيث  الكربى، 
باملشكلت  معرفتها  شاركت  اليت  املعروفة 
.   كما تم  والتوجهات ىف مجاالت مثل التحرضُّ
 Aritco بث املحادثات مبارشة على قنوات

الرقمية الخاصة.  

"قد حظيت محادثاتنا بشعبية كبرية، سواء 
فيها.  الوقت  للمشاركة  أو  إليها  للستماع 
اليت  من  كثرية  مشكلت  أصبحت  الحايل، 
وضعناها بالفعل على رأس جدول أعمالنا 
وقت  أي  من  ملءمة  كرث  أ سنوات،  لعدة 
مىض"، هذا ما قاله يواكيم جوستافسون، 
مدير التسويق التجرييب، الذي طور محتوى 
التصميم  ملعارض  وأنشطتها   Aritco

الكربى.

ناجحة  املحادثات  هذه  جعل  الذي  ما 
برأيك؟ 

املهندسني  مع  العمل  من  تمكنا   لقد 
والرائدين  الراسخني  واملصممني  املعماريني 
املجال ملشاركة معرفتهم الفريدة.   كما حرصنا 

ا.   على إبقاء قيم اإلنتاج عالية جدًّ

 Next محادثات  من  تتوقعه  الذي  ما 
Level Living؟ 

بالنسبة لنا، تتعلق مصاعدنا بإيجاد ُفرص 

جديدة للناس لتحقيق أقىص استفادة من 
منازلهم والتمتع بمزيد من الراحة ىف حياتهم. 
توقع  على  قادًرا  تكون  أن  املهم  من  لذلك 
ما يخبئه املستقبل والتعامل معه. من املهم 
أيًضا أن نستمر إلهام عملئنا بأحدث األفكار 

حول التصميم والتكنولوجيا واالستدامة.

وفرص  تحديات  نشأت  األوقات،  هذه 
إىل  بالوصول  يتعلق  فيما  جديدة 
ستستمر   أنك  تعتقد  كيف  العمالء. 

إنجاح محادثاتك؟
يتمثل أحد التحديات زيادة اإلرهاق الرقمي. 
أي  أمام  صعوبة  األمر  يزداد  األيام  فهذه 
الجمع  أن  أعتقد  للظهور.  لكنين  رشكة 
الصحيحة،  املوضوعات  عن  الحديث  بني 
كرث  والحفاظ على جودة إنتاج عالية، وجذب أ
األصوات إثارة ىف مجالنا، وزيادة معدل إنتاج 
يجعلنا  سوف  بنا  الخاص  الفيديو  محتوى 
واملهندسني  ورشكائنا  عملئنا  اهتمام  محل 

املعماريني. 

برسعة  املحتوى  من  مزيد  إنشاء  أجل   من 
التلفزيون  أُستوديو  ببناء  حاليًّا  نقوم  كرب،  أ
يرفاال.   وهو  الرئييس  املكتب  بنا  الخاص 
من  كلٍّ  إنتاج  خلله  من  يمكننا  أُستوديو 
إىل  وصولنا  لتسهيل  والفيديو؛  الصوت 
على  والقائمني  لرشكائنا  وكذلك  عملئنا، 
الرتكيب، الذين يمكنهم املشاركة ىف التدريب 
والعروض التقديمية األخرى بطريقة فعالة.  
مع  للتعامل  جيد  وضع  بأننا  أشعر   لذلك، 

Next Level Living العرص الرقمي الذي نعيش فيه. محادثات  تابع 
يوتيوب:  على   Aritco برشكة  الخاصة 

www.youtube.com/AritcoLift

Aritco  استطلع التوجهات الخاص برشكة

محادثات إبداعية
 من خلل العمل مع املصممني واملهندسني املعماريني الرائدين ىف 

املجال، أنشأت Aritco املنتدى الخاص بها لتبادل األفكار حول كيفية 
عيش ىف حياتنا املستقبلية.  

يتمثل أحد التحديات زيادة 
اإلرهاق الرقمي. فهذه األيام 
يزداد األمر صعوبة أمام أي 

رشكة للظهور.

محادثات Aritco، ديسمرب/كانون األول 2020

كيم جوستافسون يوا
السن: 53

املكان: ستوكهومل
اللقب الوظيفي:  مدير التسويق التجرييب
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 مزنل عائلة لوسياين

فيالَّ بها كل املمزيات
 عندما أتيحت الفرصة لروبرت لوسياين لبناء مزنل األحلم لعائلته، 

استعان باملهندس املعماري بال روس.   "مًعا، مألنا أنا وبال املزنل 
باملمزيات اليت ستجعل هذا املزنل يظل مزنلنا لفرتة طويلة قادمة" .

 نحن نشق طريقنا بني منازل يرجع تاريخها 
ىف  متعرجة  ُطُرق  على  القرن  مطلع  إىل 
دانديريد، وهي ضاحية مزدهرة ىف الشمال 
املكان  إىل  نصل  ستوكهومل.   عندما  من 
العثور  يمكننا  ال  االتجاهات،  عرب  املوصوف 
قمة  نحو  ننظر  عندما  املزنل.   فقط  على 
أبيض  مزنل  من  جزًءا  نلمح  التلل،  أحد 
ذي أشكال ناعمة.   نميش الطريق الذي تم 
إنشاؤه حديًثا، ويمتد املزنل املكوَّن من ثلثة 
ت املجاورة اليت  طوابق ويربز من بني الفيلَّ
يعود تاريخها إىل قرون.  فيرتك املزنل انطباًعا 
مذهًل، وعندما ترتاقص ظلل أشجار البتوال 
على الواجهة البيضاء فرتة ما بعد الظهرية، 
الذي  بالحب  ذلك  ربط  السهل  من  تجد 
تشعر به عائلة لوسياين تجاه مزنلهم املبين 

حديًثا. 

سنوات.  ثم  ثلث  قبل  املوقع  هذا  "وجدنا 
بال  نال  باعتقادي.   لقد  رسيًعا  األمر  تطور 
روس إعجايب أنا وزوجيت عندما أخربين بأن 
الفلسفة الكامنة وراء هندسته املعمارية هي 

العيش داخل عمل فين". 

يكن  مل  لوسياين،  لعائلة  بالنسبة   لكن 
تعلُّقه  بَقْدر  بالشكل  متعلًقا  الجديد  املزنل 
مثل  مزنل  ببناء  تقوم  بالوظيفة.   "عندما 
بجميع  ببنائه  تقوم  فإنك  اليوم،  هذا 
معيشة  ومناطق  سباحة،  حمام  املمزيات: 
وأحدث  مرآب،  ومساحة  وتراسات،  كبرية، 
التقنيات.   لكن بالنسبة لنا كعائلة، كان من 
ياضية  ر صالة  لدينا  يكون  أن  أيًضا  املهم 
وسينما وغرفة للِحرف اليدوية"، كما يقول 

لوسياين.  
 من خلل الهندسة املعمارية لروس، حصلت 
منحنية  بأشكال  حجري  مزنل  على  العائلة 
املعيشة  كبرية.   مناطق  بانورامية  ونوافذ 
الطابق  واملسبح  الرشفة  واملطبخ.   جاءت 

الثالث. 

"مل يخطر ببايل َقطُّ أن املزنل يجب أن يحتوي 
على مصعد.  على الرغم من أنه مزنل ممتاز، 
على  أطلعنا  بال  ُخطيت.   لكن  يكن  مل  فإنه 
للمصاد  استخدامه  سبب  وأخربنا   الفكرة 
واالستدامة؛  بالوظيفة  األمر  املزنلية.   يتعلق 
لتكون قادًرا على أن تقرر بنفسك مىت تريد 
التحرك، وليس ألنك مل َتُعْد تمتلك الطاقة 
كياس البقالة، أو حمل نفسك على  لحمل أ

السلم". 
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 ولكن فقط عندما تمكن روبرت وزوجته من 
رؤية تصميم Aritco HomeLift وافق 

الزوجان على تضمني املزنل مصعًدا. 
 Aritco ا بأصغر طراز من  "كنت مغرًما جدًّ
بها  يمكن  اليت  يقة  والطر  HomeLift
الهندسة  مع  يتماىش  بحيث  تخصيصه 
املعمارية.   ولكن عندما قدمنا   طلًبا للحصول 
مطبخنا  وجود  كان  التخطيط،  إذن  على 
اعتقدت  السلطات  أن  يعين  الثاين  الطابق 
ملزيد  كرب  أ نموذج  لدينا  يكون  أن  يجب  أنه 
األكرب  املصعد  يتمتع  الوظائف.   أيًضا،  من 

بالبقاء  لنا  يسمح  قد  ألنه  أطول؛  بعمر 
املزنل حىت لو احتجنا إىل مساعد ملساعدتنا 

الدخول والخروج من املصعد. 

النوافذ  مع  تل  على  املزنل  موقع   وجود 
رؤية  يمكنك  أنه  يعين  الكبرية  البانورامية 
املصعد يتحرك عرب املزنل من مسافة بعيدة.  
املركزي  املوقع  تكتشف  قرب،  عن   وبالنظر 
للمصعد، بجوار برئ السلم املفتوح الجميل.  
رحلة  متابعة  يمكنك  الثاين،  الطابق   من 
املصعد من املدخل حىت منطقة غرف النوم 

الزرقاء  اإلضاءة  األرسة  الثالث.   اختارت  ىف 
الربتقايل  والضوء  املصعد،  يتحرك  عندما 

الدائف عندما يكون ساكًنا.  

كرث مما كنت أعتقد.   "نحن نستخدم املصعد أ
عندما  لنا  تماًما  عنه  غىن  ال  أنه  ثبت  وقد 
املصعد  نمأل  حيث  بالتسوق.   األمر  يتعلق 
ا وجيًدا.   وبمجرد  يًحا جدًّ باألكياس.  نجده  مر
أن يكون لدينا ضيوف، يستخدمه الجميع.  
 حىت اآلن، مل يدخل أي ضيف إىل املزنل دون 
تجربة املصعد، ومن الجميل رؤية وجوههم 

واملصعد يتحرك بصمت داخل مزنلنا.

 فيالَّ لوسياين

املقيمون املزنل:  روبرت ودانوي وابنه دانيت
اسم املزنل:  فيلَّ لوسياين

املساحة: 264 مرًتا مربًعا
سنة اإلنشاء: 2021

املهندس املعماري:  بال روس
كيفية تخصيص املصعد:  "ذهبت إىل مسؤول التهيئة واخرتت كل ما أعجبين، ثم 

أرسلت املواصفات إىل بال". 
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 مقابلة صانعي التغيري 

حلول لحياة خرضاء
يجري العمل ىف الرشكة املعمارية MVRDV روتردام، ورسم مخططاتها، 
من خلل احرتام عنارص الوظيفة، وامللءمة، واالستدامة.   يقول يان كنيكر، 

الرشيك ومدير اإلسرتاتيجية والتطوير MVRDV: "تتمحور مشاريعنا 
دائًما حول إنشاء تصميم معماري يتيح للسكان حياة جيدة ومفيدة 

اجتماعيًّا ومستدامة بمرور الوقت".    
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 1993 عام  روتردام   MVRDV  تأسست 
يج  ر فان  وجاكوب  ماس  ويين  بواسطة 
وناتايل دي فريس.   بحلول عام 2010، كانت 
املجموعة قد اشتهرت بأنها مكتب معماري 
وانتهاًء  البحث،  من  بدًءا  يشء  كل  يتقن 
 MVRDV رشكة توجد  و اليوم،  باملعارض.  

أيًضا شنغهاي وبرلني وباريس.  

إىل  وانضم  األصل،  صحفيًّا  كنيكر  يان   كان 
الرشكة عام 2008 ويعمل اليوم التخطيط 

اإلسرتاتيجي للرشكة.  

ما األكرث تمزيًا هندسة MVRDV املعمارية؟ 
لكلٍّ  أفضل  ظروًفا  دائًما  مبانينا  أن  تصنع 
من املدينة والناس.  بعبارات أبسط، يمكنك 
بسهولة؛  ية  املعمار هندستنا  على  التعرف 
ألنها رائعة وخرضاء واجتماعية.   لن نتوىل أي 
مرشوع أبًدا ما مل َنَر أن هذه النتيجة ممكنة.  
محطة  من  كبرًيا،  تنوًعا  يعنا  مشار و تتنوع 
حافلت جديدة ىف أمسرتدام إىل حي جديد 
مهمة  تويل  نختار  عندما  باريس.   لذلك،  ىف 
ما، ال يتعلق األمر أبًدا بالنطاق.  ولكن  يتعلق 

بإنشاء املباين امللئمة. 

ماذا تعين املالءمة املباين الخاصة بك؟  
 هذا يعين أن التصميم املعماري الذي نقوم 
الناس  لحياة  أفضل  حلًّ  يوفر  بإنشائه 
السبب  عليه.   لهذا  نعيش  الذي  وللكوكب 
نبحث بنشاط عن املشاريع والعملء؛ حيث 
يمكننا إنشاء هذه الحلول.   إذا مل يكن هذا 
الطموح أو الهدف من املرشوع موجوًدا، فهو 

ليس مرشوعنا.  

هل كان لديك دائًما هذا النهج ىف عملك 
ومع العامل من حولك؟ 

 لقد نشأنا جميًعا نسمع تحذيرًا من أن مواردنا 
مساحة  هناك  يكون  ولن  ما،  يوًما  ستنفد 

للبناء عليها.  نحن أيًضا هولنديون، مما يعين 
أننا مل نركن لوفرة الطبيعة من حولنا، لقد أنشأنا 
معظم بلدنا بشكل مصطنع.   وقد دفعنا هذا 
الطبيعة  وبناء  الكثافة  لتحقيق  السعي  إىل 
االصطناعية تصميماتنا املعمارية؛ لتوفري حياة 
َك 

ِ
الرب على  العثور  ويمكنك  للناس.    أفضل 

واملتزنهات  والحدائق  والغابات  والبحريات 
األفنية أو على تراسات األسطح املشرتكة.   لقد 
أصبح من املهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا رؤية 

شاملة ملساحات معيشة الناس.  

ما الذي يتطلبه األمر لتكون رشيًكا موثوًقا 
كن الناس؟    به فيما يتعلق بمسا

الناس  يريد  كيف  بفهم  املصداقية   تتعلق 
أيًضا  ولكن  فقط،  اليوم  ليس  يعيشوا،  أن 
كرب،  غًدا.   أثناء الطفولة تحتاج إىل مساحات أ
وكطالب تحتاج إىل سكن غري مكلِّف، وعندما 
تكون  أقل  مساحة  تعيش ىف  أن  تريد  تكرُب 
كرث عملية.   لذلك من الرضوري إنشاء منازل  أ
مرنة، بحيث يمكن تلبية جميع االحتياجات 
املعيشية.   نعتقد أن إيجاد مكان تلتقي فيه 
األجيال سيجعل املجتمع أفضل.   كمهندس 
معماري، يمكنك اإلسهام مثل هذا املجتمع.    

ما املدن الي نجحت ىف تحقيق ذلك اليوم؟ 
األصل  أوروبا ىف  الرئيسية ىف  املدن  بناء   تم 
على هذا النحو.   تم التخطيط لذلك بتصميم 
مساكن بسيطة وكبرية ىف العقارات نفسها، 
املواجهة  قق  للشُّ تماًما  مختلفة  وبمعايري 
على  املُِطلَّة  باملساكن  مقارنة  للشارع، 
األفنية.   كان من الجيد أن يكون لديك كثري 
وكثري  الخرضاء،  واملساحات  املتزنهات  من 
املحلية.   والرشكات  االجتماعات  أماكن  من 
و كان من األسهل على الناس أن يجتمعوا 
ويعيشوا.   ال يزال هناك بعٌض من ذلك أجزاء 
من مدننا الكربى، واليوم يريد الشباب أن 

يعيشوا هذا النوع من الحياة املدينة. 

ما االتجاهات الرئيسية ىف اإلسكان اآلن؟
اإلسكان  أن  الكبرية  االتجاهات  أحد   يتمثل 
ا  أصبح مكلًفا للغاية؛ ألنه تم بناء قليل جدًّ
يًبا.   ثم أدى  منه.   هذا صحيح كل مكان تقر

ماركتال، روتردام 2014
كرب للتجديد الحرضي لجعل املنطقة جذابة مرة أخرى،  واجهت روتردام صعوبة إقناع الناس بالعيش وسط املدينة. مل ينجذب السياح لذلك أيًضا. كجزء من جهد أ

تم تشييد مبىن ماركتال. حيث أوجد مزيج االستخدامات املتنوع، من سوق الطعام واملطاعم واإلسكان ومواقف السيارات، نشاًطا من الصباح إىل املساء. مع 
اكتمال املبىن، زاد عدد السياح روتردام من 350.000 إىل 4.5 مليون شخص سنويًّا. أيقظ املبىن أيًضا رغبة مواطين روتردام العيش واللعب مرة أخرى الحي 

www.markthal.nl .التاريخي

جناح إكسبو 2.0، هانوفر، 2020
كانت هذه هي املرة األوىل اليت أظهرت فيها رشكة MVRDV أنه يمكن إيجاد عنارص من الطبيعة بشكل مصطنع داخل املبىن. ُتَعدُّ الهندسة املعمارية أيًضا 

وسيلة إظهار رائًعة لفلسفة الرشكة املعمارية الهولندية حول كيفية تكثيف أنشطة املدينة. الفكرة املسيطرة على املبىن أن يكون "مساحة إبداعية"، وسيكون أيًضا 
www.mvrdv.nl .مكاًنا للعمل املشرتك

يان كنيكر

تنفيذ  كيفية  تطوير  إىل  املساكن  عدد  نقص 
اإلسكان متعدد اأُلرس.   اليوم، يتم إنشاء مزيد 
من املزيات اليت يمكن مشاركتها.   على سبيل 
وُغرف  املشرتكة،  املدرجات  أصبحت  املثال، 
شيوًعا  كرث  أ املشرتكة  واملغاسل  الحفلت 
مرة أخرى.   هذه املناطق املشرتكة تعزز نوعية 

الحياة. 

متعدد  التقليدي  املبىن  إىل  سنعود  هل 
العائالت؟

الشقق  أصبحت  تقرييب:  بشكل   للتعميم 
أصغر فأصغر، وهناك مساحة أقل للمعيشة.  
يتمكن  حىت  أصغر  السكن  يكون  أن   يجب 
الناس من العيش وسط املدينة.   يمكن رؤية 
تأثريات األشخاص الذين يعيشون مساحة 

كرب، زيادة استخدام املواطنني  أقل، وبكفاءة أ
الثقافة  ووسائل  للمدينة،  التحتية  للبنية 

وحياة املطاعم واملساحات الخرضاء.
ما الذي يقود العمارة اليوم؟

 دائًما ما يكون السوق هو من يقرر، وأحياًنا 
املطلوب.   عند  عن  املعمارية  الهندسة  تحيد 
الحاجة إىل شقق صغرية، يتم بناؤها أحياًنا 
ا وباهظة الثمن.  و اليوم، ال يمكننا  كبرية جدًّ
بداًل  علينا  يجب  لذلك  كرب؛  أ املدن  جعل 
من ذلك جلب فوائد الضواحي إىل وسط 
املساحات  من  يد  مز وجود  املدينة.   مثل 
واملدرجات،  األسطح  على  والزرع  الخرضاء 
ثم استخدام املصعد للزنول ألسفل، وينتهي 
نمط  ِحكمة  املدينة.   هناك  وسط  األمر  بك 
الحياة  الحرضيه؛ ألنه يتعلق أساًسا بمشاركة 

األشياء. 

املدينة  من  لالنتقال  اتجاه  أيًضا  هناك 
يف. إىل الر

تقلص  بسبب  للغاية  إيجايب  اتجاه   هذا 
حياة  يخلقوا  أن  للناس  املناطق.   يمكن 
نمط  على  القديمة  املباين  وتحصل  أفضل، 
جزء  هي  املجتمع  رقمنة  جديد.   إن  حياة 
ترى  أن  أيًضا  ذلك.   يمكنك  لتحقيق  مهم 
أن الناس يجلبون الرغبة ىف مشاركة املرافق 
الذين  األشخاص  بدأ  إذا  الريف.   ولكن  إىل 
طويلة  ملسافات  التنقل  الريف  إىل  ينتقلون 
فسيكون  وظائفهم،  إىل  للذهاب  بالسيارة 

ذلك اتجاًها سلبيًّا. 
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ىف املقابالت السابقة، تحدثت عن الهندسة 
يعين  ماذا  للمستقبل.  املراعية  ية  املعمار

ذلك؟ 
اليت  املباين  بإنشاء  نقوم  األساس،  فى 
حيث  من  طويلة،  لفرتة  تعيش  أن  يمكن 
استخدامها وطرازها.   ليس من الجيد لكوكبنا 
 جديدة.   نحتاج أيًضا 

ٍ
هدم املباين وإقامة مبان

إىل بناء أماكن إقامة مرنة.   ليس فقط لتلبية 
لتمكني  أيًضا  ولكن  املختلفة،  االحتياجات 
بالرضا  يشعرون  بطرق  العيش  من  الناس 
على  قادًرا  تكون  أن  نريدك  لذلك،  عنها.  
املعيشة،  مساحة  يشء  كل  على  السيطرة 
وتحديد  ُغَرفك،  من  االستفادة  وتعظيم 
مكان املطبخ والحمام، واختيار ما إذا كنت 
تريد غرفة كبرية أو كثرًيا من الغرف الصغرية. 
عليك أيًضا أن تضع اعتبارك أن الشقق املبىن 
قد تعمل أيًضا كمكاتب أو متاجر املستقبل. 

رأيك، ما الذي يتطلبه إنشاء تصميمات 
ية مستدامة؟   معمار

تتطلب  ال   
ٍ
مبان إنشاء  إىل  بحاجة  نحن 

داخل  نتجول  أوروبا،  الطاقة. ىف  من  كثرًيا 
املزنل مرتدين يت شريًتا، ونرفع درجة الحرارة 
للتدفئة. البلدان ذات املناخ االستوايئ، نحاول 
تربيد املناخ داخل األبنية من أجل ارتداء بدلة. 
نقوم  ثم  لهذا،  حل  إيجاد  إىل  بحاجة  نحن 

بتحويل املباين. 
ما التكنولوجيا الي يمكن أن تساعدنا؟ 
هناك كثري منها، لكن الطاقة الشمسية لها 
سبيل  على  استطعنا،  إذا  كبرية!  إمكانات 
إنتاج  يمكنها  نوافذ  على  الحصول  املثال، 
الطاقة الشمسية، فقد حللنا جزًءا كبرًيا من 
نوافذ،  على  املنازل  جميع  تحتوي  املشكلة. 
هو  كما  ولكن  ية.  ثور تقنية  ستكون  لذلك 
الوظيفة  تحقيق  املهم  من  دائًما،  الحال 
والشكل مًعا. اليوم، كثري من حلول األلواح 

الشمسية تجعل املباين قبيحة. 

ماذا يعين مصطلح العمران بالنسبة لك؟
أن نشرتك ىف إنشاء مدينة نحب أن نعيش 
فيها. و إذا تابعنا اتجاهات السياحة، فسرنى 
الناس  إليها  ينجذب  اليت  واألحياء  املُدن 

ويريدون العيش فيها.  

سولت، أمسرتدام، 2018
 MVRDV تم إنشاء سولت، وهو مبىن مكاتب للرشكات اإلبداعية، ميناء أمسرتدام. باستخدام املواد والهياكل الجاهزة بطريقة مستدامة وفعالة، تمكنت رشكة

يًّا ال تقارن. وعلى الرغم من تكلفة البناء املنخفضة، تم إنشاء مكاتب  من خفض تكلفة البناء إىل أقل من 1000 يورو/مرت مربع. تكلفة املبىن املنخفضة جذر
www.mvrdv.nl .جذابة بمخططات مرنة وسقف بارتفاع 4 أمتار ونوافذ كبرية

األفضل ىف 
فئتها

كرث.  كرث فأ لقد كرسنا أنفسنا دائًما ىف رشكة Aritco لجعل مصاعدنا قابلة إلعادة التدوير أ
فنحن نقود الصناعة ىف مجاالت السلمة والتصميم واالستدامة.   هذه الصفحات، يمكنك 

معرفة مزيد حول سبب كون مصاعدنا ورشكتنا رواًدا صناعة املصاعد.   
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كل الصور من صالة عرض Aritco ىف ستوكهومل.

التمزي ىف صاالت العرض

عامل يزتايد فيه الطابع الرقمي، اكتسبت صاالت 
كرب. ذلك ألنه  عرض Aritco حول العامل أهمية أ
عند وجود علمة تجارية متمزية السوق العاملي، 
أو ىف  بانكوك  سواء ىف  أنظارك  تلفت  أن  يجب 

ستوكهومل.

على  تتعرف  أن  لنا  بالنسبة  ا  جدًّ املهم  "من 
العرض  صالة  كنت  سواء  التجارية،  علمتنا 
رشكائنا"،  عرض  صاالت  إحدى  أو  بنا،  الخاصة 
كما يقول يواكيم جوستافسون، مدير التسويق 

.Aritco التجرييب ىف

جوانب  على  بالفعل  العمل  يجري  الواقع،  ىف 
العرض،  صالة  ىف  الجمايل  والتعبري  املظهر 
وسيستمر ذلك امليض قدًما على مدى السنوات 
العامة  اإلرشادات  األمر  سيشمل  القادمة. 
العنارص؛  من  وغريهما  والديكور  باألثاث  املتعلقة 
وجود  من  استفادة  أقىص  لتحقيق  ذلك  كل 
واحد  مكان  ىف  التجارية  العلمة  ومنتج  العميل 

يارة صالة العرض. أثناء ز

ويقول يواكيم "بغض النظر عن مدى قوة تأثرينا 

عرب اإلنرتنت من خلل صالة العرض االفرتاضية 
الخاصة بنا، أو باستخدام LiftGuide الرقمي 
تتاح  أن  نريد  املثال،  سبيل  على  بنا،  الخاص 
على  والتعرف  مصاعدنا،  تجربة  فرصة  للعملء 
استخدامها".  بعد  شعورهم  ومعرفة  أشكالها، 
الواقعية،  الحياة  ىف  التصميم  يكون  "وكيف 
عنارص  ملس  عند  العملء  شعور  أهمية  ومدى 
السبب  هو  وهذا  املستخدمة،  واملواد  التحكم 
أيًض أننا نستثمر ىف تطوير تجربة العملء للمنتج 

ىف صالة العرض."

برشكة   الخاصة  العرض  صاالت  توجد  واليوم، 
واملصاعد  العامل،  حول  مدن  سبع  ىف   Aritco
متاحة للمسها، وركوبها، واإلحساس الفعلي عند 

كرث من 60 رشيًكا.  استخدامها، مع أ

 Aritco ستجرِّب مصاعدنا ىف صاالت عرض
وتتعّرف على أشكالها وتلمس جودتها.
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تركيب سلس للغاية

سهل،  عمل   Aritco من منصة  ذي  مصعد  فرتكيب 
ويمكن أن يتم األغلبية العظمى من العقارات دون الحاجة 
تتطلب  األخرى  املصاعد  للموقع.  كبرية  تحضريات  أي  إىل 
مساحة وتعديلت هيكلية الستيعاب كلٍّ من غرفة املحرك 
وبرئ املصعد. وتحل Aritco هذه املشكلت بدمج تكنولوجيا 
تشغيل املصعد ىف الجدار الخاص باملصعد وباستخدام برئ 

مصعد ذايت الدعم.

 الهيكل البسيط يعين أن املصعد يتطلب مساحة أقل من 

املصاعد األخرى، وبالتايل يسهل وضعه ىف املزنل.   يمكن وضع 
املصعد ىف أي مساحة مفتوحة، مع تأثري ضئيل على املبىن.  
و يمكن وضعه مبارشة على األرض مع استخدام منحدر، أو 
تركيبه حفرة بعمق 37 مم.   يلزم إحداث فتحة بني الطوابق. 

ويجب أن يكون املصعد ملتصًقا بجدار أو ما شابه. 

مصاعد  أن  أيًضا  يعنيان  والتكنولوجيا  يد  الفر  التصميم 
 Lift غري ملَزمة باتباع اللوائح التوجيهية للمصاعد Aritco
Directive اليت تجب على املصاعد األخرى.   بداًل من ذلك، 

 Machinery Directive هي تلزتم بتوجيهات املاكينات
األوروبية European legal.   هذا  القانونية  واملتطلبات 
مع  التكيف   Aritco مصاعد  على  السهل  من  يجعل 

معايري البناء املحلية. 

أقل  عموًما   Aritco مصعد تركيب  يكلف  لذلك،   نتيجة 
من تركيب املصعد التقليدي بـ 70 باملئة.*  

 الرس وراء الرتكيب الرسيع لرشكة Aritco هو تقنية املنصة الفريدة. 

استدامة مهما طال الزمن

جهود التطوير اليت تبذلها Aritco  بهدف إنشاء مصعد 
إنتاج  فقط  تشمل  ال  وهي  الزمن.  مر  على  استدامة  كرث  أ

املصاعد، ولكن أيًضا اختيار املواد والنقل.

 عند تصميم املصعد Aritco HomeLift، كانت االستدامة 
املمكن  من  يجعل  ما  وهو  التصميم،  من  أساسيًّا  جزًءا 
اليوم إعادة تدوير ما يصل إىل ٪95 من املصعد.  و الهدف 
بالطبع هو الوصول لنسبة 100 باملئة.   لتحقيق ذلك، هناك 
جديدة  ملواد  واالختبار  والبحث  للمنتجات  مستمر  تطوير 

كرث استدامة.  وأ

 يتيح التصميم إعادة تدوير املعادن، مثل الفوالذ واأللومنيوم، 
واليت يمكن إعادة تدويرها مراًرا وتكراًرا.   مادة رئيسية أخرى، 
هي الزجاج، الذي يمكن أيًضا إعادة تدويره عدة مرات.   مع 
املكونات واملواد األخرى ىف املصعد، تسعى Aritco جاهدة 
أيًضا للعثور على املورِّدين واملنتجني ىف أقرب مكان ممكن من 

 Aritco املصنع ىف ستوكهومل.   وبهذه الطريقة، يمكن لرشكة
أن تجعل عمليات النقل الخاصة بمقاويل الباطن إىل املصنع 

كرث استدامة.  -ضاحية يرفاال ستوكهومل- أ

من  كثرًيا  أيًضا   Aritco نفذت املايض،  العام  مدى   على 
يتعلق  فيما  ذكاًء  كرث  أ طريقة  إليجاد  االستدامة؛  مشاريع 
باملناخ لنقل مصاعدها إىل مواقع العملء.   نتج عن التخطيط 
ألحد املشاريع فكرة نقل Aritco HomeLift صناديق 
إلعادة  القابل  الخشب  من  مصنوعة  خصوًصا،  مصممة 
كرث من املصعد  التدوير.   يعتمد املفهوم على تجميع أجزاء أ
موقع العميل، وهو ما يجعل النقل أقل حجًما.   على سبيل 
املثال، يشغل املصعد املخصص لثلثة طوابق اليوم مساحة 
نقل مساوية ملصعد مخصص لطابقني فيما مىض.   يعين 
تصميم الصناديق الخشبية أيًضا أن املصعد محمي بشكل 
أفضل أثناء النقل، وحجم الصناديق مناسب؛ بحيث يتم 
استغلل كل حاوية ترسلها Aritco أفضل استغلل.    يمكن 

إرجاع الصناديق الحًقا إىل Aritco إلعادة استخدامها نظام 
إعادة التدوير الذي تقدمه Aritco للعملء. 

اليوم.   استدامة  كرث  أ للنقل  اللوجستية  الخدمات   ُتَعدُّ 
نقل  عن  بداية  مسؤولني   Aritco رشكاء  كان   السابق، 
الشاحنات  من  كثري  إرسال  يمكن  أنه  يعين  املصاعد.   هذا 
املحملة بمصعد واحد أو مصعدين فقط إىل السوق نفسه، 
املدينة. أو  البلد،  ذلك  املوجودين  الرشكاء  عدد   بحسب 

اليوم، تنظم Aritco وتخطط جميع عمليات النقل بنفسها، 
كرث  وهو ما يعين أن النقل بالشاحنة على وجه الخصوص أ
كرث استدامة، حيث يمكن  كفاءة، وذكاًء من حيث املناخ، وأ

كرث كفاءة واستدامة.  تنسيق النقل لكل بلد بطريقة أ

  ىف عام واحد، يستخدم Aritco HomeLift طاقة أقل من غسالة األطباق القياسية.  
 تلبية املصعد املصمم ليكون مستداًما. 

*  املتوسط   العاملي لحساب الفرق تكلفة املنتج والرتكيب بني املصاعد التقليدية واملصاعد 
ذات املنصة. 
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الغريهومل  الخامسة  إللني  السنة  هي  هذه 
السنوات،  هذه  Aritco.   خلل  رشكة  ىف 
املطردة  الرشكة  علقة  من  جزًءا  كانت 
تماًما  جديد  مقر  إنشاء  وكذلك  بالعاَلم، 
تطوير  كانت  لها  مهمة  كرب  أ للرشكة.   لكن 
املؤسسية  االجتماعية  املسؤولية  جهود 

 .Aritco لرشكة

هو  أفضل  عامل  ىف  "اإلسهام  إلني:   تقول 
نحن  "و كرشكة،  مسؤولياتنا".   إحدى 
نتحمل  و ال  وحدنا.   فراغ  ىف  نعيش  ال 
بل  نتحمل  أنفسنا.   تجاه  فقط  املسؤولية 
ومسؤولية  البيئة  حماية  مسؤولية  أيًضا 

حولنا.  من  للعامل  الجميل  لرد  اجتماعية 

مشاركة  اتسمت  إلني:  "لطاملا  وتوضح 
واضحة،  بفكرة  ملجتمعية  ا  Ar itco
إذا  املساعدة  علينا  يجب  أنه  مفادها 
البرش،  من  بإخواننا  نهتم  وأن  استطعنا، 
كيفية  حيث  من  والكوكب،  وبالحيوانات، 
-كرشكة-  يمكننا  وكيف  مصاعدنا،  إنشاء 
مساعدة هؤالء الذين ليس لديهم الفرص 

دائًما".  عهدنا  وذلك  لدينا،  اليت  نفسها 

املصاعد  بناء  بحلم   Aritco رحلة   بدأت 
خلل  من  للجميع،  الُفرص  تخلق  اليت 
الُفرص  إتاحة  مبدأ  يعد  املستمر.   االبتكار 

دفعت  اليت  الرئيسية  األسباب  أحد  أيًضا 
تنظيف  مرشوع  دعم  اختيار  إىل   Aritco
الشمس"  )"مياه   Solvatten املياه 
هو   Solvatten   .)السويدية باللغة 
من  املياه  ينقي  ثوري  سويدي  اخرتاع 
لألمراض  املسببة  الدقيقة  الحية  الكائنات 
واألشعة  الشميس  التسخني  خلل  من 
داخل  مبارشة  الطبيعية  البنفسجية  فوق 

للمياه.  علبة 

التور  املالكة  الرشكة  "بدأت  إلني:   تقول 
Solvatten".   "بالنسبة  مرشوع  بدعم 
ألن  طبيعية،  كة  رشا كانت   ،Aritco لنا 
لكثري  الحياة  مستوى  يرفع   Solvatten
فإن  وكذلك  العامل.   حول  الناس  من 
 Solvatten  مرشوع ىف  املبذول  الجهد 
يسهل متابعته.   إنه يقدم إسهاًما ملموًسا 
من  للخطر  املعرضة  املناطق  لألشخاص ىف 
الوصول  من  تمكينهم  خلل  من  العامل، 
إىل جهاز Solvatten وقدرته على تنقية 
سنعود  الجائحة،  تنتهي  املياه.   عندما 
سيتم  أنه  أي  التالية،  الُفرصة  إدراك  إىل 
بالذهاب  املوظفني  من  الثنني  السماح 
أهمية  مدى  بنفَسْيهما  يا  لرَيَ كمتطوَعنْي 

املجتمعية".   Solvatten إسهامات 

 Latour من  كل  أسهمت   ،2020  عام 

و موظفني  Aritco ورشكاء   Aritco و 
 Solvatten دعموا  )الذين   Aritco
 109 بنحو  رواتبهم(  من  بخصٍم  مبارشة 

 .Solvatten من أجهزة تنقية

ع  و مرش لهمنا  أ لقد  فت:  " ضا أ و
ينا  أجر وقد  االلزتام،  ا  حقًّ  Solvatten
لجمع  املوظفني  بني  ومزادات  مسابقات 
يد من األموال".   "إنه شعور رائع، فعلى  املز
ستنتج  املقبلة،  السبع  السنوات  مدى 
أجهزة تنقية Solvatten، وعددها 109 
النظيفة  املياه  من  لرت  مليون   4.6 أجهزة 

املستقبل"!  يد  مز مع  وكينيا،  أوغندا 

املسؤولية  مجال  ىف   Aritco عمل   لكن 
هذا  عند  ينتهي  ال  للرشكات  االجتماعية 
ُتَعدُّ  ستوكهومل،  خارج  يرفاال  فمدينة  الحد.  
الجائحة،  ا.   خلل  مهمًّ يًكا  رش  Aritco
خلل  من  يرفاال   Aritco ساعدت 
عملياتها ىف الصني عندما كان هناك نقص 
الكمامات ىف السويد.   وعندما واجه برنامج 
الثانوية  املدارس  املهم  الداخلي  يب  التدر
بلدية  مع  رشاكة   Aritco دخلت  اإللغاء، 
يرفاال لرتتيب جوالت رقمية لطلب املدارس 
الثانوية املدينة، حىت يتمكنوا من الحصول 
أحد  مع  العمل  عن  أفضل  صورة  على 

يرفاال .  الرئيسيني ىف  العمل  أرباب 

-رعاية  االستدامة  مجال  ىف  عملنا  "إن 
الحيوانات،  ورعاية  البرش،  من  إخواننا 
والطبيعة على سبيل املثال- هو جزء مهم 
ملوظفينا.   أفضل  عمل  مكان  نصبح  ليك 
جاهدين  نسعى  أننا  "كما  إلني:  وتقول 
السويد  العمل  أماكن  أفضل  أحد  لنصبح 
 Great Place to" تصنيفات  حسب 
Work" اليت يصنعها موظفونا كل عام". 
لتحقيق ذلك، ليس من الرضوري فقط أن 
يكون لدينا نهج شامل، بل يجب أيًضا أن 
ونجلب  الطويل،  املدى  على  عملنا  يستمر 
باستمرار". لعاملنا  والدفء  والحب  الرعاية 

 إلني الغرهومل السن: 48
املكان: ستوكهومل

اللقب الوظيفي:  مدير املوارد البرشية 

اإلسهام ىف عامل أفضل
 بصفتها مديرة املوارد البرشية ىف Aritco، تقود إلني الغريهومل أعمال 

االستدامة االجتماعية الشاملة للرشكة. 

Solvatten يسخن املاء
كرث أهمية من أي وقت مىض للغتسال من أجل الحماية من الفريوسات. إن توفري املاء الدائف أيًضا يعين  أصبح املاء الساخن أ
أن الناس ال يضطرون إىل امليش عدة أميال كل يوم لجمع الحطب، وهي مهمة تقوم بها الفتيات والنساء عادًة. األغلب تكون 
هذه الرحلت خطرة، حيث األغلب يكون الحطب والفحم مصدًرا للزناع املسلح هذه املناطق. أيًضا، األغلب تتعرض الفتيات 

والنساء لإليذاء عند جمع الحطب.
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Aritco HomeLift
Aritco  اكتشف 

HomeLift
 Aritco HomeLift تم تصميمه إلظهار اإلمكانات الكاملة ملزنلك.  
 إنه يتجاوز مجرد الوظيفة املخصصة له ليكون مزية تصميم مذهلة 

تجعل مزنلك ممزًيا، بينما يمنحك شعوًرا إضافيًّا بالرفاهية. 

 يأيت Aritco HomeLift مشتمًل على مزيات تصميمية فاخرة مثل DesignWall، وهو جدار تصميمي بخلفية مضيئة، يتضمن عنارص  الخصائص الرئيسية
فنية منتقاة ملصممني إسكندنافيني بارزين، واإلضاءة التصميمية DesignLight بإضاءة فنية حديثة، يمكنك التحكم فيها من خلل 

تطبيق SmartLift. يتم تشغيل املصعد عن طريق حل فريد: وهو عجلة قيادة تسمى SmartControl.  املصعد مزود بنظام السلمة 
SmartSafety الخاص بنا، مع مزيات السلمة اليت تتوقع املواقف، وتمنع الحوادث. 

الحمل املقنناألبعاد الخارجيةمقاس الكابينةالطراز املقاسات

S5250 كغم / شخصان966 × 880 مم600 × 830 مم

S8250 كغم / 3 أشخاص1366 × 880 مم1000 × 830 مم

S9250 كغم / 3 أشخاص1466 × 880 مم1100 × 830 مم

S12400 كغم / 5 أشخاص1366 × 1250 مم1000 × 1200 مم

S15400 كغم / 5 أشخاص1466 × 1450 مم1100 × 1400 مم

 DesignWall 
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 الرتكيبات املنازل الخاصة الغرض من االستخدام
بيئات الرتكيب الداخلي

التوجيه األورويب الخاص باآلالت EC/2006/42  االمتثال التقين 
EN 81-41 املعيار األورويب

 نظام العمود اللوليب والصامولة الحاصل على براءة اخرتاع نظام الدفع

 بحد أقىص 0.15 م/ث داخل أوروبا الرسعة املقننة
بحد أقىص 0.30 م/ث خارج أوروبا

التشغيل بواسطة البطاريةاإلنزال حالة الطوارئ 

 الحد األدىن 2225 مم إىل 4000 مم أقىص ارتفاع 250 – 15 000 مم ارتفاع شوط املصعد

2 إىل 6 طوابقعدد الطوابق

 تركيب منخفض 37 مم أقل من مستوى األرض الرتكيب
 تركيبه مبارشة على األرض مع منحدر 

 اضغط للتشغيل )اضغط مع االستمرار(  التشغيل 
 تشغيل بلمسة واحدة )اضغط مرة واحدة( للرتكيبات خارج أوروبا 

230 فولت طور واحد مصدر الطاقة 
400 فولت 3 أطوار

مصاعد  Aritco HomeLift تأيت مع ضمان ملدة 24 شهًرا )ضمان 5 سنوات من 01-01-2022(.  الضمان
 تتمزي مجموعة العمود اللوليب والصامولة بضمان ملدة 10 سنوات 
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 Aritco HomeLift
Access

كرث سهولة لك، ولعائلتك،   إن املصعد املزنيل Aritco HomeLift Access يجعل مزنلك أ
وأصدقائك.  وهو يأيت بمقاسات تناسب جميع االحتياجات، مع إمكانية إضفاء الطابع 

الشخيص عليها بتفاصيل، مثل الجدران الزجاجية، ومجموعة من األلوان، ومجموعة متنوعة 
من املواد. 

Aritco HomeLift Access
 اكتشف 

 الطراز البديل 
النسخة الخارجية

 الخصائص الرئيسية
 يأيت Aritco HomeLift مشتمًل على مزيات تصميمية فاخرة مثل DesignWall، وهو جدار تصميمي بخلفية مضيئة، يتضمن عنارص فنية منتقاة 

ملصممني إسكندنافيني بارزين، واإلضاءة التصميمية DesignLight بإضاءة فنية حديثة، يمكنك التحكم فيها من خلل تطبيق SmartLift. يتم تشغيل 
املصعد عن طريق حل فريد: وهو عجلة قيادة تسمى SmartControl.  املصعد مزود بنظام السلمة SmartSafety الخاص بنا، مع مزيات السلمة 

اليت تتوقع املواقف، وتمنع الحوادث. 

 املقاسات
الحمل املقنناألبعاد الخارجيةمقاس الكابينةالطراز

250 كغم / شخصان1300 × 1160 ممx 1040 900 مم1
410 كغم / 5 أشخاص1300 × 1400 مم900 × 1280 مم2
410 كغم / 5 أشخاص1300 × 1600 مم900 × 1480 مم3
410 كغم / 5 أشخاص1400 × 1400 مم1000 × 1280 مم4
410 كغم / 5 أشخاص1400 × 1600 مم1000 × 1480 مم5
410 كغم / 5 أشخاص1500 × 1600 مم1100 × 1480 مم6
500 كغم / 6 أشخاصx 2100 1400 مم1000 × 1980 مم7
500 كغم / 6 أشخاصx 1700 1500 مم1100 × 1580 مم8

 DesignWall 

 يمكن طلؤه بأي لون RAL من مخطط RAL K7 الكلسييك  لون املصعد
 )fluorescent واأللوان الفلورية pearl باستثناء لون اللؤلؤ( 
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 الرتكيبات املنازل الخاصة الغرض من االستخدام
بيئات الرتكيب الداخلي

التوجيه األورويب الخاص باآلالت EC/2006/42  االمتثال التقين 
EN 81-41 املعيار األورويب

 نظام العمود اللوليب والصامولة الحاصل على براءة اخرتاع نظام الدفع

 بحد أقىص 0.15 م/ث داخل أوروبا الرسعة املقننة
بحد أقىص 0.30 م/ث خارج أوروبا

التشغيل بواسطة البطاريةاإلنزال حالة الطوارئ 

 الحد األدىن 2225 مم إىل 4000 مم أقىص ارتفاع 250 – 15 000 مم ارتفاع شوط املصعد

2 إىل 6 طوابقعدد الطوابق

 تركيب منخفض 37 مم أقل من مستوى األرض الرتكيب
 تركيبه مبارشة على األرض مع منحدر 

 اضغط للتشغيل )اضغط مع االستمرار(  التشغيل 
 تشغيل بلمسة واحدة )اضغط مرة واحدة( للرتكيبات خارج أوروبا 

 مصدر الطاقة 
230 فولت طور واحد

400 فولت 3 أطوار

مصاعد  Aritco HomeLift Access تأيت مع ضمان ملدة 24 شهًرا )ضمان 5 سنوات من 01-01-2022(.  الضمان
 تتمزي مجموعة العمود اللوليب والصامولة بضمان ملدة 10 سنوات 

 الطراز البديل 
 C5 نسخة خارجية مصممة للستخدام الخارجي. جميع املصاعد الخارجية تسلَّم للعميل بأدلة فئة مقاومة الصدأ لها Aritco HomeLift Access

لتجنب الصدأ.
aritco.com يارة املوقع اإللكرتوين يد من املعلومات يرجى ز للمز
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 Aritco
 HomeLift
Compact

 املصعد األصغر واألكرث إدماًجا.   تم تصميم هذا املصعد 
لتلبية جميع متطلبات الراحة واملساحة والتصميم.  

 متوافر بمقاسات مختلفة، مع إمكانية إضفاء الطابع 
الشخيص عليه بتفاصيل مثل الجدران الزجاجية، 

ومجموعة من األلوان، ومجموعة متنوعة من املواد. 

Aritco HomeLift Compact
 اكتشف 

كرث من 200 لون  كما يقدم لك املصعد العديد من إمكانيات التخصيص. يمكنك االختيار من بني أ
مختلف، ونوعني مختلفني من الزجاج، و8 طوابق مختلفة، وجدار تصميم )جدار خلفي( مع 8 أنماط 

مختلفة. كما أن املصعد متصل رقمًيا أيًضا، ويمكن للمستخدم من خلل تطبيق SmartLift الحصول 
على معلومات قيمة عن حالة املصعد ومىت يحتاج املصعد إىل خدمة. كما تم تجهزي املصعد بنظام 

SmartSafety الخاص بنا، مع مزيات السلمة، لتلبية جميع املواقف اليت يمكن أن تحدث يف املزنل، ملنع 
الحوادث.

 الخصائص الرئيسية

الحمل املقنن األبعاد الخارجية مقاس الكابينة الطراز

250 كغم / شخصان 840 × 880 مم 580 × 805 مم .1

250 كغم / شخصان 1140 × 880 مم 880 × 805 مم .2

250 كغم / شخصان 1340 × 930 مم 1080 × 805 مم .3
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 املقاسات

DesignWall

يأيت يف ثلثة ألوان قياسية ، أبيض ترافيك )RAL9016( ، أسود جت )RAL 9005( ورمادي 
 RAL K7 من املخطط الكلسييك RAL يمكن دهانه بأي لون من ألوان .)RAL7016( أنرثاسايت

)باستثناء األلوان اللؤلؤية والفلورسنتية(
 لون املصعد

 اختياري 
 ملون 

 قيايس
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 الطابق 

مصعد مزنيل مخصص لنقل األشخاص يف املباين اليت يعرفها املستخدمون.
بيئات الرتكيب يف األماكن الداخلية الغرض من االستخدام

EC/42/2006 التوجيه األورويب الخاص باآلالت
41-81 EN االمتثال التقين   املعيار األورويب 

 نظام الدفع نظام العمود اللوليب والصامولة الحاصل على براءة اخرتاع

الرسعة املقننة م / ث 

التشغيل بواسطة البطارية اإلنزال يف حالة الطوارئ 
250 – 13000 مم  ارتفاع شوط املصعد

2248 دائماً  أقىص ارتفاع 
2 إىل 6 طوابق عدد الطوابق

 تركيب منخفض 50 مم أقل من مستوى األرض
 الرتكيب تركيبه مبارشة على األرض مع منحدر 50 مم 

 اضغط للتشغيل )اضغط مع االستمرار( 
 التشغيل  تشغيل بلمسة واحدة )اضغط مرة واحدة( للرتكيبات يف خارج أوروبا 

230 فولت طور واحد  مصدر الطاقة 
مصعد Aritco HomeLift Compact يأيت مصحوباً بضمان ملدة 5 سنوات.

 الضمان تتمزي مجموعة العمود اللوليب والصامولة بضمان ملدة 10 سنوات 

الصفحة 39 الصفحة 38



االرتقاء بمزنلك إىل 
كرث روعة مستوى أ

Aritco HomeLift Access مع 
DesignWall: Sheets

 www.aritco.com اعرث على أقرب موزع إليك من املوقع اإللكرتوين
aritco@ الصحافة ووسائل التواصل االجتماعي


