
ت�أ�ش�س م�شنع “NI SMC” ع�م 2018 لي�شبح �أحدث من�ش�أة 
�ل�شعيبة  �لوطنية في مجموعة  �ل�شن�ع�ت  �شركة  لدى  ت�شنيع 
للت�شنيع  ك�ملة  �إنت�ج  من�ش�أة  ولي�شكل  �لكويت.  بدولة  �ل�شن�عية 
�ل�شنع.  ت�مة  �ل�شلع  تكوين  لغ�ية  �لخ�م  �لمو�د  تجهيز  من  �بتد�ء 

مم� يمنحه �لقدرة على �لقي�م برق�بة ك�ملة على جودة �لمنتج.

و�إط�ر�ت  �أغطية   ”NI SMC“ م�شنع  يوفره�  �لتي  �لمنتج�ت  من 
�لبوليميرية. �لمن�هيل  �أغطية  ت�شمى  و�لتي  �لمن�هيل، 

منظومـــة 
غطــــيــــــة   أ

المناهيـــــــل 
البوليميريــــة

Polymer Matrix  
Frame and Cover

Established in 2018, ”NI SMC“ is a latest manufacturing 
facility at Mina /Abdullah Kuwait. ”NI SMC“ is complete 
production facility from raw material preparation to finished 
goods. Thus ”NI SMC“ enjoys complete control on quality.

One of the products of ”NI SMC“ is SMC composite manhole 
frames and covers, also called Polymer Matrix manhole / 
handhole frames and covers.



للمناهيل البوليميرية  الأغطية  مزايا منظومة 
Advantage of Polymer Matrix manhole covers

تتمتع بمقاومة جيدة للتاآكل:  .1
ال ت�شد�أ ب�شبب قدرته� على مق�ومة �لت�آكل.

 

1. Good wear and anti-corrosion: 
It will never rust because it has good wear 
and corrosion resistance.

عازلة للكهرباء:  .2
بتو�شيل  �لبوليميرية  �لمن�هيل  �أغطية  تقوم  ال 
�لكهرب�ء، وعليه فهي من��شبة للمن�هيل �لكهرب�ئية 

.handhole و manhole �ب�أنو�عه

2. Electrical Insulation:
It will not conduct electricity so best 
suitable for electrical manholes and 
handholes.

مقاومة الحريق:  .3
فهي ذ�تية �الإطف�ء وال ت�شتعل �أو تدعم �لحريق.

3. Fire Proof:
It is self-extinguishing and does not 
sustain or support fire.

ل تتعر�ض لل�سرقة:  .4
غير  �أنه�  كم�  �لمع�دن  من  خ�لية  الأنه�  وذلك 
ق�بلة الإع�دة �لتدوير، مم� يجعله� غير ذ�ت قيمة 
لم�ش�كل  �أمثل  حاًل  تمثل  فهي  وب�لت�لي  لل�شرقة، 

�ل�شرقة.

4. Against theft:
Manhole cover is metal-free. It has no 
value of recycling, thus completely solving 
the problems caused by theft.

تتمتع بقدرة تحميل عالية:  .5
�لدولي  �لمعي�ر  بح�شب  ع�لية  تحميل  قدرة  لديه� 

BS EN124 - جزء 1 وجزء 4.

5. High load capacity:
It has a high load capacity confirms to 
international standad BS EN124 Standard 
part 1 and part 4.

تح�شير �لمو�د �لخ�م
SMC Raw material preparation

�لقولبة عملية 
SMC Molding



اإمكانية الت�سميم ح�سب الطلب:  .6
يمكن �أن يتم ت�شميمه� وفًق� لمتطلب�ت �لم�شتخدم 

بم� في ذلك �الأبع�د و�للون و�لنمط و�لو�شم.

6. Customized design:
It is designed according to the user's 
demands, including dimension, color, 
pattern and marking.

عمر طويل:  .7
�شي�نة  مع  �شنة   30 �الأغطية  لعمر  �الأدنى  �لحد 

مج�نية.

7. Long life:
Minimum life of 30 maintenance free 
years.

محكمة الإغالق:  .8
تمن���ع  بحي���ث  ب�إح���ك�م  ��ش���تخد�مه�  يمك���ن 
م���ن  غ����ز�ت  �أي  ت�ش���رب  فع����ل  ب�ش���كل 
�شو�ش����ء  �أي  ت�ش���بب  ال  �أنه����  كم����  �لد�خ���ل، 

�رت���د�د. �أو 

8. Well sealed:
It can be used hermetically, and 
effectively prevent any gases leaking 
out from inside. No noise pollution or 
rebound.

مقاومة لدرجات الحرارة العالية والمنخف�سة:  .9
للح���ر�رة  ممت����زة  ع�زل���ة  فه���ي 
جي���د  ب�ش���كل  تعم���ل  �أن  ويمك���ن 
 40- بي���ن  ح���ر�رة   بدرج����ت 

و 150 درجة مئوية.

9. High and low temperature resistance:
Excellent insulator against heat. It can 
perform well from -40°C to 150°C.

10. اأخف وزًنا وباأ�سعار اأكثر تناف�سية:
وزن �لغط�ء �لبوليميري للمنهول �أقل من مثيله 
�لمعدني، كم� �أنه �أكثر مالءمة للنقل و�لتركيب 

و�الإ�شالح.

10. Lighter weight and more 
competitive price:
The weight of composite manhole cover 
is lighter. The composite manhole cover is 
more convenient to transport, install and 
repair.

BS EN 124 عملية �الختب�ر بح�شب �لمو��شفة�لقي��شية
Polymer matrix frame and cover testing as per  

BS EN 124



الفنية الموا�صفات 
�لقي��شية  �لمو��شفة  من   D400 للفئة  وفًق�  ت�شنيعه�  تم  �أ. 
�لبريط�نية BS EN 124-2015 �لجزء �لخ�م�س �لخ��س 
�ل�شي�نة  غرف  و�أغطية  )�لج�ليه�ت(  �الأخ�ديد  ب�أغطية 

)�لمن�هيل( �لم�شنوعة من مو�د مركبة.
�لقي��شية �لمو��شفة  من   D400 للفئة  وفًق�  �الختب�ر  تم   ب. 

BS EN 124-2015 �لجزء �الأول �لخ��س ب�أغطية �الأخ�ديد 
لمن�طق  )�لمن�هيل(  �ل�شي�نة  غرف  و�أغطية  )�لج�ليه�ت( 
و�لمب�دئ  و�لت�شنيف�ت  �لتعريف�ت   - و�لم�ش�ة  �لمركب�ت 

�لع�مة للت�شميم ومتطلب�ت �الأد�ء وطرق �الختب�ر.
منظومة بوليميرية 100% - بدون حديد ت�شليح. ج�. 

تم �إنت�جه� في دولة �لكويت. �الإط�ر و�لغط�ء من��شب�ن لتحمل  د. 
�أ�شعة �ل�شم�س ودرجة �لحر�رة �لمرتفعة في دولة �لكويت حتى 

85 درجة مئوية.

كف�لة لمدة 10 �شنو�ت من �أي عيب �أو ت�شويه. ه�. 

TECHNICAL DATA SHEET
a. Manufactured as per Class D400, BS EN 124 

- 2015 Part 5 Gully tops and manhole tops 
made of composite materials.

b. Tested as per Class D400, BS EN 124 - 
2015, Part 1: Gully tops and manhole tops for 
vehicular and pedestrian areas - Definitions, 
classification, general principles of design, 
performance requirements and test methods.

c. 100% Polymer Matrix – No steel reinforcement.

d. Produced in Kuwait. Frame and cover are 
suitable to withstand Kuwait sunlight and 
temperature upto 85 degree centigrade.

e. Warranty of 10 years for any defects or 
distortion.

120º الغطاء مثبت على الإطار وبفتح بزاوية
Cover is bolted to frame and opens 120º

قطر فتحة الإطار 600 مم
Frame has clear opening  

of dia 600mm

قطر الغطاء 680 مم
Cover is of dia 680mm

الإطار مزود باأربع فتحات للتثبيت
Frame has 4 anchoring slots

الغطاء مزود بفتحة للرفع
Cover has lifting slot

منظومة “NI SMC” لأُُطر واأغطية المناهيل البوليميرية

لمناهيل الصرف الصحي ومياه األمطار 
بفتحة قطرها 600 مم

بح�سب موا�سفات وزارة الأ�سغال والموؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية

”NI SMC“ Polymer Matrix Frame and Cover

FOR SEWAGE AND  
STORM WATER MANHOLES,  

HAVING CLEAR OPENING DIA 600 mm
as per MPW (Ministry of Public Works) & PAHW



منظومة “NI SMC” لأُُطر واأغطية المناهيل البوليميرية

 ألعمدة إنارة الشوارع 
قياس 600x450 مم

بح�سب موا�سفات وزارة الكهرباء والماء

”NI SMC“ Polymer Matrix Frame and Cover

FOR HANDHOLE CUM EARTH-PIT FOR 
STREET LIGHTING COLUMN 

HAVING CLEAR OPENING 600 X 450 mm
for MEW (Ministry of Electricity and Water)

قيا�ض فتحة الإطار 600X450 مم
Frame has clear opening of 

600mmX450mm

قيا�ض الغطاء 650X500 مم
Cover is of size  

650mm X 500mm

 الإطار مزود بزاويتين 
اأ�سنان لتثبيت الغطاء مع 

Frame has 2 corners with 
threads to lock cover.

الإطار مزود باأربع فتحات 
50x10 مم تثبيت بقيا�ض 
Frame has 4 anchoring 

slots of size 50mmX10mm

الغطاء مزود بفتحتين للرفع 
بقيا�ض 20x40 مم

Cover has 2 lifting slots 
20mmX40mm

الغطاء مثبت ببرغيين من 
10 مم ال�ستانل�ض بطول 

Cover is locked with two 
10mm stainless bolts

الفنية الموا�صفات 
�لقي��شية  �لمو��شفة  من   B125 للفئة  وفًق�  �لت�شنيع  �أ. 
�لبريط�نية BS EN 124-2015 �لجزء �لخ�م�س �لخ��س 
�ل�شي�نة  غرف  و�أغطية  )�لج�ليه�ت(  �الأخ�ديد  ب�أغطية 

)�لمن�هيل( �لم�شنوعة من مو�د مركبة.
�لقي��شية �لمو��شفة  من   B125 للفئة  وفًق�  �الختب�ر   ب. 
BS EN 124-2015 �لجزء �الأول �لخ��س ب�أغطية �الأخ�ديد 
لمن�طق  )�لمن�هيل(  �ل�شي�نة  غرف  و�أغطية  )�لج�ليه�ت( 
و�لمب�دئ  و�لت�شنيف�ت  �لتعريف�ت   - و�لم�ش�ة  �لمركب�ت 

�لع�مة للت�شميم ومتطلب�ت �الأد�ء وطرق �الختب�ر.
منظومة بوليميرية 100% - بدون حديد ت�شليح. ج�. 

لتحمل  من��شب�ن  و�لغط�ء  �الإط�ر  �لكويت.  دولة  في  �الإنت�ج  د. 
�لكويت  دولة  في  �لمرتفعة  �لحر�رة  ودرجة  �ل�شم�س   �أ�شعة 

حتى 85 درجة مئوية.
كف�لة لمدة 10 �شنو�ت من �أي عيب �أو ت�شويه. ه�. 

TECHNICAL DATA SHEET
a. Manufactured as per Class B125,  

BS EN 124 - 2015 Part 5 Gully tops and 
manhole tops made of composite materials.

b. Tested as per Class B125, BS EN 124 - 
2015, Part 1: Gully tops and manhole tops for 
vehicular and pedestrian areas - Definitions, 
classification, general principles of design, 
performance requirements and test methods.

c. 100% Polymer Matrix – No steel reinforcement.

d. Produced in Kuwait. Frame and cover are 
suitable to withstand Kuwait sunlight and 
temperature upto 85 degree centigrade.

e. Warranty of 10 years for any defects or 
distortion.



منظومة “NI SMC” لأُُطر واأغطية المناهيل البوليميرية

 ألعمدة إنارة الشوارع 
قياس 600x600 مم

بح�سب موا�سفات وزارة الكهرباء والماء

”NI SMC“ Polymer Matrix Frame and Cover

FOR HANDHOLE CUM EARTH-PIT FOR 
STREET LIGHTING COLUMN 

HAVING CLEAR OPENING 600 X 600 mm
for MEW (Ministry of Electricity and Water)

 الإطار مزود بزاويتين 
اأ�سنان لتثبيت الغطاء مع 

Frame has 2 corners with 
threads to lock cover.

الإطار مزود باأربع فتحات 
50x10 مم تثبيت بقيا�ض 
Frame has 4 anchoring 

slots of size 50mmX10mm

الغطاء مزود بفتحتين للرفع 
بقيا�ض 20x40 مم

Cover has 2 lifting slots 
20mmX40mm

الغطاء مثبت ببرغيين من 
10 مم ال�ستانل�ض بطول 

Cover is locked with two 
10mm stainless bolts

قيا�ض فتحة الإطار 600X600 مم
Frame has clear opening of 

600mmX600mm

قيا�ض الغطاء 650X650 مم
Cover is of size  

650mm X 650mm

الفنية الموا�صفات 
�لقي��شية  �لمو��شفة  من   B125 للفئة  وفًق�  �لت�شنيع  �أ. 
�لبريط�نية BS EN 124-2015 �لجزء �لخ�م�س �لخ��س 
�ل�شي�نة  غرف  و�أغطية  )�لج�ليه�ت(  �الأخ�ديد  ب�أغطية 

)�لمن�هيل( �لم�شنوعة من مو�د مركبة.
�لقي��شية �لمو��شفة  من   B125 للفئة  وفًق�  �الختب�ر   ب. 
BS EN 124-2015 �لجزء �الأول �لخ��س ب�أغطية �الأخ�ديد 
لمن�طق  )�لمن�هيل(  �ل�شي�نة  غرف  و�أغطية  )�لج�ليه�ت( 
و�لمب�دئ  و�لت�شنيف�ت  �لتعريف�ت   - و�لم�ش�ة  �لمركب�ت 

�لع�مة للت�شميم ومتطلب�ت �الأد�ء وطرق �الختب�ر.
منظومة بوليميرية 100% - بدون حديد ت�شليح. ج�. 

�الإنت�ج في دولة �لكويت. �الإط�ر و�لغط�ء من��شب�ن لتحمل �أ�شعة  د. 
 85 �ل�شم�س ودرجة �لحر�رة �لمرتفعة في دولة �لكويت حتى 

درجة مئوية.
كف�لة لمدة 10 �شنو�ت من �أي عيب �أو ت�شويه. ه�. 

TECHNICAL DATA SHEET
a. Manufactured as per Class B125,  

BS EN 124 - 2015 Part 5 Gully tops and 
manhole tops made of composite materials.

b. Tested as per Class B125, BS EN 124 - 
2015, Part 1: Gully tops and manhole tops for 
vehicular and pedestrian areas - Definitions, 
classification, general principles of design, 
performance requirements and test methods.

c. 100% Polymer Matrix – No steel reinforcement.

d. Produced in Kuwait. Frame and cover are 
suitable to withstand Kuwait sunlight and 
temperature upto 85 degree centigrade.

e. Warranty of 10 years for any defects or 
distortion.



منظومة “NI SMC” لأُُطر واأغطية المناهيل البوليميرية

 ألعمدة إنارة الشوارع 
قياس 270x270 مم

بح�سب موا�سفات وزارة الكهرباء والماء

”NI SMC“ Polymer Matrix Frame and Cover

FOR HANDHOLE CUM EARTH-PIT FOR 
STREET LIGHTING COLUMN 

HAVING CLEAR OPENING 270 X 270 mm
for MEW (Ministry of Electricity and Water)

 الإطار مزود بزاويتين 
اأ�سنان لتثبيت الغطاء مع 

Frame has 2 corners with 
threads to lock cover.

الإطار مزود باأربع فتحات 
50x10 مم تثبيت بقيا�ض 
Frame has 4 anchoring 

slots of size 50mmX10mm

الغطاء مزود بفتحتين للرفع 
بقيا�ض 20x40 مم

Cover has 2 lifting slots 
20mmX40mm

الغطاء مثبت ببرغيين من 
10 مم ال�ستانل�ض بطول 

Cover is locked with two 
10mm stainless bolts

قيا�ض فتحة الإطار 270X270 مم
Frame has clear opening of 

270mmX270mm

قيا�ض الغطاء 310X310 مم
Cover is of size  

310mm X 310mm

الفنية الموا�صفات 
�لقي��شية  �لمو��شفة  من   B125 للفئة  وفًق�  �لت�شنيع  �أ. 
�لبريط�نية BS EN 124-2015 �لجزء �لخ�م�س �لخ��س 
�ل�شي�نة  غرف  و�أغطية  )�لج�ليه�ت(  �الأخ�ديد  ب�أغطية 

)�لمن�هيل( �لم�شنوعة من مو�د مركبة.
�لقي��شية �لمو��شفة  من   B125 للفئة  وفًق�  �الختب�ر   ب. 
BS EN 124-2015 �لجزء �الأول �لخ��س ب�أغطية �الأخ�ديد 
لمن�طق  )�لمن�هيل(  �ل�شي�نة  غرف  و�أغطية  )�لج�ليه�ت( 
و�لمب�دئ  و�لت�شنيف�ت  �لتعريف�ت   - و�لم�ش�ة  �لمركب�ت 

�لع�مة للت�شميم ومتطلب�ت �الأد�ء وطرق �الختب�ر.
منظومة بوليميرية 100% - بدون حديد ت�شليح. ج�. 

لتحمل  من��شب�ن  و�لغط�ء  �الإط�ر  �لكويت.  دولة  في  �الإنت�ج  د. 
�لكويت  دولة  في  �لمرتفعة  �لحر�رة  ودرجة  �ل�شم�س   �أ�شعة 

حتى 85 درجة مئوية.
كف�لة لمدة 10 �شنو�ت من �أي عيب �أو ت�شويه. ه�. 

TECHNICAL DATA SHEET
a. Manufactured as per Class B125,  

BS EN 124 - 2015 Part 5 Gully tops and 
manhole tops made of composite materials.

b. Tested as per Class B125, BS EN 124 - 
2015, Part 1: Gully tops and manhole tops for 
vehicular and pedestrian areas - Definitions, 
classification, general principles of design, 
performance requirements and test methods.

c. 100% Polymer Matrix – No steel reinforcement.

d. Produced in Kuwait. Frame and cover are 
suitable to withstand Kuwait sunlight and 
temperature upto 85 degree centigrade.

e. Warranty of 10 years for any defects or 
distortion.



For any sales inquiry: Fax: +965 24642063 - Email: sales@nicbm.com
* Working hours are subject to change according to holidays and occasions

 Suggestions: +965 99001150  National Industries  National_Industries  NICKuwait1  Direct Sales: +965 99001146

Main Administration 
Shuwaikh
Tel: 24642100
Kuwait Hotline: 1844555 
Ceramics Sales: 24836564

Working Hours*:

Sunday - Thursday
7:30am - 3:00pm

Western 
Industrial 
Shuaiba
Tel: 24642300
Ceramics Factory: 
23262714/10

Working Hours*:

Saturday - Thursday
7:30am - 3:00pm

Sulaibiya
Tel: 24642200

Working Hours*:

Saturday - Thursday
7:30am - 3:00pm

Industrial Shuwaikh 
Showroom
Industrial Shuwaikh2 - Block1 
Area 92 - Al-Zaben Complex
Shops : 12,13,14
Tel. : 24642101/2/3/4/9
Fax : 24642110

Working Hours*:

Saturday - Thursday
7:00am-9:00pm

Ceramics 
Showroom

Industrial Shuwaikh
Humaidhi Complex 

Opposite to Bin Nisf Co.
Tel: 24950871/2 

Factory: 23262714/10 

Working Hours*:

Saturday - Thursday  
9:00am - 9:00pm


