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STEADY



Is one of the most experienced suppliers of process cooling technologies for several industries.  
Our efforts dedicated to exceed the customer expectations by responding to customer needs with the 
latest solutions and most qualified services to achieve mutual success.
STEADY built upon a rare experienced team with value-oriented targets to introduce the best products and 
services with our creed of values power and sustainability.   

STEADY

We keen to gain the right methodology for our works by programs, training , measuring and consulting , 
which make our products and services are supported with right data and accurate calculations, for the 
products servicing sustainability , power consumption minimizing , and resources saving.

Knowledge
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STEADY
introducing values 
furthermore quality



STEADY

 

High quality and tested products with the sufficient success and reliability 

Theoretical and sophisticated industrial techniques with accurate literature 

The fair and selective prices with the high values can be added to the market 
and society 

Spare parts availability and fast response to the operation sustainability needs 

Introducing the feeding parts for the industries , beside the complete sets  

Honest suppliers support our credibility with the final customer.

Work values 
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Cooling tower complete sets 
counter flow – cross flow – open - closed 
 
Evaporative condensers 
 
Dry and wet coolers 
 
Cooling towers fill ,drift eliminators , inlet air 
louvers , fan impellers and nozzles supplying 
 
Refilling , overhauling , restoration  and 
renovation of counter flow and cross flow 
cooling towers 
 
Coatings , repainting and insulation with 
specialized materials and sealants according 
standards 
 
Fans for industrial and domestic ventilation 
applications  
 
Heat exchangers ( plate – shell and tube – 
finned tube – tube inside tube ) 
 
Piping , racks ,  tanks , and vessels
 
Pumps 

New open cooling Tower / Closed cooling tower/ Evaporative Condensers / Dry cooler

Cooling Tower Maintenance
      Refilling and revamping
      Coating with specialized materials and procedures
      Insulation works
      Rising of performance and efficiency
      Cooling tower power saving solutions
      Cooling tower resourcing saving solutions and water treatment
      Body walls , coils , fans replacement

Cooling Tower

Industrial Fans
poultry farms fan
Window fans (decorative and domestic fans)
Fan balancing
New solutions for power saving and sound 
pressure level minimizing
Fan Coil units
Air Handling units

Axial Fans
Centrifugal fans
Roof  Top Fans
Fan Section
Central Air Condition Fans
Axial inline Tubefans
Wall Mounted fans
Cooling towers Fans

Fans
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STEADY

      Finned tube coils
      Shell and tube heat exchangers
      PHE Plate heat exchangers
      Tube inside tubeheat exchangers
      Dry water cooler
      Double jackets ovens and vessels
      Central warming systems
      Pasteurizers

Heat exchangers

tanks - Pressure vessels
Expansion tanks
Valves and control units
Duct works
Sand filters

Steel fabrication works
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Condensing and chilled water pipe works
Firefighting Pipes works
Water supply and sanitary drainage and vent pipe works

Pipe works
1
2
3

4



STEADY

STEADY is a well-organized company got high customers’ reputation, our firm worked with the star 
companies in HVAC industry, airports, petroleum, hospitals, hotels, district cooling, and others... 

STEADY Customers
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STEADY do it RIGHT 
 
from the FIRST time
 
with a team pay attention to DETAILS
 
With RELIABLE solutions 

Cooling tower complete sets 
counter flow – cross flow – open - closed 
 
Evaporative condensers 
 
Dry and wet coolers 
 
Cooling towers fill ,drift eliminators , inlet air 
louvers , fan impellers and nozzles supplying 
 
Refilling , overhauling , restoration  and 
renovation of counter flow and cross flow 
cooling towers 
 
Coatings , repainting and insulation with 
specialized materials and sealants according 
standards 
 
Fans for industrial and domestic ventilation 
applications  
 
Heat exchangers ( plate – shell and tube – 
finned tube – tube inside tube ) 
 
Piping , racks ,  tanks , and vessels
 
Pumps 



STEADY
تعمل شركة STEADY  في مجال توريد وصيانة و تركيب أبراج التبريد 

و المبادالت الحرارية و المراوح المستخدمة في االغراض الصناعية ، 
  process cooling وذلك لتبريد العمليات

chillers مثل المبردات
compressors الضواغط المختلفة

Drums الدرفلة
Moulds ا�سطمبات

Hydraulic الزيوت في أنظمة الهيدروليك
 Pneumatic الضواغط في أنظمة النيوماتيك

ovens االفران
pasteurization  عمليات البسترة

pumps المضخات

تقوم شركة STEADY بتنفيذ أعمالها وفق� للدراسات والقياسات الهندسية والمعايير العالمية .

من نحن

تسعى الشركة لتدعيم منظومة القيم بالسوق والمجتمع ، والذي يؤدي بالتأكيد لكسب ثقة عمالئها و تلبية احتياجاتهم من خالل تقديم 
المتراكمة والتي تجعل منتجاتنا  ، والخبرات  القياس  التدريب,   , البرامج  التي حصلنا عليها من خالل  الحلول الهندسية  المنتجات و  افضل 

وخدماتنا، مبنية على البيانات الصحيحة و الحسابات الدقيقة، والخدمة المستدامة، والترشيد في استهالك الطاقة والموارد.

هدف الشركة

6



7

لماذا نحن
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عند التعامل مع فريقنا تدرك نهج� جديد¶ من القيم الموجهة نحو اµعمال التجارية، والتي وضعناها عموم� كهدف للشركة 
اختيار اعتبارات التصميم اµنسب لتطبيقك ومن ثم تفعيل الكفاءة الحرارية، و زيادة توفير الطاقة واالستدامة والعمل في نطاق 

محدد وميزانية محددة
حل المشاكل التشغيلية مثل مستوى الضوضاء للمراوح وا�نسداد وتأثير اµتربة وأشعة الشمس وجودة الماء الضعيفة 

تزويدك بمخططات مرسومة عبر البرامج الهندسية لكل مشروع
تكييف حلولنا للظروف الموجودة بموقع العمل وحدود المكان واµجهزة المتاحة 

يقوم فريق ا�نتاج لدينا بتصنيع كل منتج وفق� للمخططات والرسومات التي يرسمها الفريق الهندسي
تتحكم في  التي  الحساسات  و  السرعات  متعددة  المواتير  مثل  الطاقة  استهالك  لترشيد  بتقديم عدة حلول  الشركة  تقوم 

تشغيل المعدات عند تحقيق درجات الحرارة المطلوبة 
ال تكتفي الشركة باستيراد المعدات و لكن تقدم خيارات تصنيع المعدات لعمالئها مما يقلل من التكلفة التشغيلية وا�نشائية 
تضمن الشركة حق عمالئها في خدمة ما بعد البيع حيث لدى شركتنا مهندسين أكفاء وفنيين مدربين لخدمات مابعد البيع 

مع توفير قطع الغيار الالزمة



STEADY

تتشرف شركة ستيدى للتجارة والمقاوالت بان تعرض أنشطتها المختلفة 
في مجال التكييف والتبريد والتهوية وفقا لما يلي :-

Closed - Open أبراج التبريد من النوع المفتوح أو المغلق
Evaporative condenser المكثفات التبخيرية

نقل   – الصناعية  ا�ستخدامات   – التهوية   ) المختلفة  لÀغراض  المراوح 
الخامات – الحريق – الترطيب ..)

 PVC حشو أبراج التبريد ومانع الرزاز ومستلزمات حشو أبراج التبريد  من ال
مستلزمات الطالء والعزل المتخصصة

تقوم الشركة بإجراء مقاوالت التركيبات والصيانة ورفع الكفاءة وتخفيض 
الصوت µبراج التبريد ومراوح التهوية وأنظمة التبريد والتكييف المختلفة

أعمال المواسير المختلفة ( تكييف – حريق – صرف .. ) والخزانات و خزانات 
الضغط  والفالتر الرملية 

Heat exchangers المبادالت الحرارية المختلفة
حلول تنقية الهواء ومجمعات اµتربة والفالتر .

الخدمات

قامت الشركة بالعديد من أعمال المقاوالت والتوريدات مع كبرى  الشركات العاملة في مجال التكييف و التبريد والتهوية
, والمصانع والمطارات والفنادق وشركات تبريد المناطق ، وغيرها ... 

عمالؤنا
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