








About Us
من نحن

Injaz is a lifestyle of luxury and beauty, aiming to 
provide its expertise in the design of décor, floors, 
implementation, supervision and follow-up to win your 
satisfaction. Our team works with high capabilities, 
which ensures the beauty of design and the quality of 
installation.

Combining innovation, elegance and accuracy, to present 
the full package experience in order to reach your 
highest expectations, to be a mark of distinction in the 
decoration and flooring field in the Kingdom of Saudi 
Arabia.

إنجــاز هــي أســلوب متناغــم يجمــع بيــن الجمال والجودة، تســعى لتوفير 
خبراتهــا فــي تصميــم الديكــور واألرضيــات، والتنفيذ، واإلشــراف، والمتابعة 

لترضــي الــذوق الرفيــع لعمالئهــا مســتخدمة كوادر فنيــة بقدرات عالية، 
تضمــن جماليــة التصميــم وجودة التركيب.

تطمــح إنجــاز لتقديــم التجربــة الكاملــة التــي يبحث عنها العميــل وتحويلها 
إلــى واقــع، عــن طريــق االهتمــام بالتفاصيل واإلبداع المســتمر. تمزج إنجاز 
بيــن تقديــم المنتجــات المبتكــرة، وجمــال التصميــم، ودقــة التنفيذ، لتصبح 

العالمــة الفارقــة للديكــور واألرضيــات علــى مســتوى المملكة العربية 
السعودية.
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Our creativity starts out 
from our passion for the 
field. We built our strategy 
on the constant developing 
of our services, products 
and the valuable opinions 
of our clients.
Therefore, our mission is 
to raise and improve the 
experience to the highest 
and most complete stage.

ابداعنــا ينطلــق من شــغفنا 
بالمجــال، بنينــا اســتراتيجيتنا علــى 

أســاس التطويــر المســتمر في 
تجديــد منتجاتنــا وبنــاء خدماتنــا 
وآراء عمالئنــا القيمــة، لــذا نحــن 
نعتبــر الرقــي بالتجربــة إلــى أعلى 

مراحلهــا وأكملهــا هــي هدفنا 
الــذي نســعى إليه.



Vision & Mission

Injaz is looking forward to 
shape a new ideal concept 
in the industry of decor 
and flooring, that is based 
on presenting a complete 
package of Services 
and Product, submitted 
in a new, creative and 
outstanding method.

تتطلــع إنجــاز إلى تشــكيل مفهوم 
جديــد فــي مجال الديكور 

واألرضيات، أساســه مبني 
علــى تقديــم باقــة متكاملة من 
الخدمــات والمنتجــات بطريقة 

حديثة وابداعية وّســباقة. 

الرؤية والرســالة
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Services

• Technical Section
• Decor Engineers
• Showrooms for products
• Sales Representatives
• Integrated Maintenance Team
• Special interior design department

• قســم فني 
• مهندســي ديكور

• معــارض خاصــة بالمنتجات 
• فريــق مبيعات

• فريــق متكامــل خــاص بالصيانة
• قســم تصميم داخلي خاص

الخدمات
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Projects

• King Saud University
• Ministry of Foreign Affairs
• Kingdom Tower 
• Albawani Company
• Riyadh International Exhibition Center
• Janadriya Festival
• Diplomatic Quarter 
• Averda Saudi International Company
• Almeldan Clinics
• First Office for Recruitment 
• House Engineering Company
• Al-Riyadh Company for Engineering and 
Technology
• Babel for Maintenance and Operation
• Al-Bayarq Industrial Group

• وزارة الخارجيــة
• جامعة الملك ســعود                                

• شــركة البواني 
• بــرج المملكة                                    
• شــركة البالد المالية                               

• حي الســفارات
• مركــز الريــاض الدولــي للمعارض             

• شــركة أفيردا الســعودية 
العالمية                   

• مهرجــان الجنادرية 
• عيــادات أملدان                                 
• المكتب األول لإلســتقدام                            

• شــركة بيت الهندســة 
• شــركة الريــاض للجيــو والتقنية                
• شــركة بابل للصيانة والتشــغيل                    

• مجموعــة البيــارق الصناعية 

المشاريع
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األخشـــاب،  لمنتجـــات  ومـــزود  مـــورد  هـــي  “إنجـــاز« 
والمنتجـــات المصنوعـــة مـــن المـــواد الطبيعيـــة، وورق 
الجـــدران، ومنتجـــات أخـــرى تســـتخدم في التشـــطيبات 
الداخلية. إضافـــة إلى تقديم خدمات التصميم الداخلي 
وتنفيذ المشـــاريع. لدى »إنجاز« مجموعة واســـعة من 
األرضيـــات عاليـــة الجـــودة، وورق الجـــدران، ومنتجـــات 

الداخليـــة األخرى. التشـــطيبات 

تعتبـــر »CLASSEN Group« منتجًا ومزودًا للمنتجات 
الخشـــبية الطبيعية، والمنتجـــات المصنوعة من المواد 
الداخليـــة.  التشـــطيبات  فـــي  المســـتخدمة  الطبيعيـــة 
تقـــوم »CLASSEN« بتطويـــر وإنتـــاج أرضيـــات عاليـــة 
الجـــودة حصريـــًا في ألمانيا، وهي واحدة من الشـــركات 

الرائـــدة عالميـــًا فـــي توفير األرضيات الخشـــبية.

The “CLASSEN Group” is a producer, supplier 
and full range service provider for natural 
wood products and wood or natural material-
based products for interior finishes. “CLASSEN” 
develops and produces high quality floorings 
exclusively in Germany and it’s one of the 
worldwide leading providers of laminate 
flooring.

“INJAZ” is a supplier and service provider 
for natural wood products, natural material 
based products, wallpaper and other products 
for interior finishes. in addition, providing 
interior design services and project execution. 
“INJAZ” has a wide range of high quality 
floorings, wallpaper and other interior 
finishing products.



لــــ  الخشـــبية  األرضيـــات  تمثلـــه  مـــا  هـــذا  التطـــور، 
»wiparquet«. صناعـــة ألمانية بتصاميم وتشـــطيبات 
فريـــدة، والتـــي ميـــزت العالمـــة التجاريـــة عـــن أي مـــن 
منافســـيها. ال تتوفـــر مجموعتهم إال مـــن خالل وكالء 

حصرييـــن ومختاريـــن حـــول العالـــم.

اســـم »ter Hürne« يعتبـــر مـــرادف لألرضيـــات الرائعة 
وذات الجـــودة العاليـــة. المخصصـــة لألشـــخاص الذيـــن 
لديهم شـــخصياتهم المميزة ممن يرغبون في إظهارها 
تعتبـــر   »ter Hürne« فخامـــة.  وبـــكل  أنيـــق  بشـــكل 
األرضيات عنصًرا أساســـًيا فـــي التصميم، وفي األماكن 

التـــي يقطنها أشـــخاص ذوو حـــس منفـــرد ومتفرد.

Brands

The name of “ter Hürne” is a synonym for 
fascinating high-quality floors. For people 
with corners and edges who like to assert 
themselves and make high demands. We 
regard floors as a crucial design element 
in living spaces, where people can live out 
their individuality and uniqueness. 

Sophistication, this is what the laminate 
flooring of “wiparquet” stands for. German 
made, with their unusual decors and surface 
finishes they are in a class of their own. 
The special collections of this outstanding 
laminate flooring selection are available only 
from selected specialist outlets.

العالمــات التجارية
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Products

• Laminate Floors 

• Natural Hardwood Floors

• Vinyl Floors

• SPC Floors 

• Artificial Grass

• PVC Skirting

• Orac Decoration

• Wood & Leather Wall Decoration

• Wallpaper

• أرضيــات باركيــه )المينيت( 
• باركيــه طبيعي   

• أرضيــات فينيل
• أرضيات ضد الماء )إس بي ســي(   

• عشــب صناعي 
• نعالت جدارية بي في ســي 

• ديكــورات أوراك 
• ديكــورات جدارية

• ورق جــدران 

المنتجات
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1148-005 1148-007 1148-020

1148-012

1148-025

1148-034



أرضيــات باركيه
17

 Laminate Floors



1228-001

1167-001

1128-002

1128-002



1148-036

1148-037

Laminate Floors أرضيــات باركيه
19



110102090111010208891101020888



1101020895

1101020897

1101020899

Laminate Floors أرضيــات باركيه
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1155-0031155-0051155-007 



1155-002

1155-004

Laminate Floors أرضيــات باركيه
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1101020850

1101020841

1101020836

1101020830

1101020845



1101020810

1101020578

1101020819

1101020703

1101020904

Laminate Floors أرضيــات باركيه
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#41166#41167#41164



#41165

#41168

Laminate Floors أرضيــات باركيه
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#32252

#30119

#30120

#30121

#30122



#41132

#38209

#33748

#41135

#30117

Natural Floors أرضيــات طبيعية
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1150-0141150-0151150-017 



1150-004

1150-001

1150-010

Laminate Floors أرضيــات باركيه
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1150-0141150-016 



1150-002

1155-001

1150-011

Laminate Floors أرضيــات باركيه
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C14aD06a



A21a

B32a

Natural Floors أرضيــات طبيعية
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D08aC15aA15a

B13a

B12a



Natural Floors أرضيــات طبيعية
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I07I05I06

J10

J12

Vinyl Floors أرضيــات فينيل
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I01I02I04

F04

F05

F06



Vinyl Floors أرضيــات فينيل
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SPC Floors أرضيــات ضد الماء
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Artificial Grassعشــب صناعي
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PVC Skirtingنعالت جدارية
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ORAC Decorationديكورات جدارية أوراك
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ديكورات جدارية خشــبية 
وجلدية

 Wood & Leather Wall
Decoration
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Wallpaperورق جدران
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www.injazflooring.com @injazflooring


