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EEC Galva is different from other galvanizers due to: 

 Superior Customer Service 

 Quality, the best in Egypt 

 Ability to deliver on time 

 Flexibility around the clock 

 Best  prices 
 

We have highly skilled and experienced galvanizing pro-

fessionals serving your need. Furthermore through the 

International Zinc Association (IZA), EEC Galva has access 

to the latest thinking and technologies for the hot-dip 

galvanizing industry. 

EEC Galva is part of the larger EEC Group – a multi-

national company serving the Middle East & Africa. 
 

Vision, Mission, Values 

 Our Vision is to be the hot-dip galvanizer of choice in 

Egypt. 

 Our Mission is to provide unquestionable quality and 

customer service all the time to all our customers and to 

surpass their expectations. 

 Our Values is based on four pillars  

   Customer Focus --- Quality --- Flexibility --- Integrity. 

Hot Dip Galvanization is the process used to protect steel products with a zinc coating against the 

corrosive elements of the environment in which the product will be used in order to increase its 

lifetime without affecting its chemical, physical and mechanical properties. 

EEC GALVA is the most modern and best organized private facility in Egypt offering Hot-Dip Galva-

nization services for all types of fabricated steel and accessories. 

We started in September 2008. Today we are serving over 1200 customers including prestigious 

names in the local market for many strategic and national projects. 
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EEC Galva Facts & Figures 

Total Monthly Capacity is 6000 metric tons. 

Galvanization Kettle available sizes are: 

7m x 1.1m x 1.7m 

12.5m x 1.5m x 2.7m 

Quality Control & Assurance 

At EEC Galva, quality is taken seriously at all levels. 

EEC Galva has a rigorous quality control program at all steps in the 

process. From the chemical and zinc compositions, to the timing and 

techniques used to pre-treat and galvanize the product. 

Our on-site laboratory carries out daily, weekly and monthly checks on 

the chemical compositions, concentrations, pH, temperature of the 

tanks and kettle to ensure consistency always. 

By ensuring the process is right, assures the quality of our customer’s 

products. 

Our galvanization conforms to: 

International standards (EN ISO 1461, ASTM A 123, DIN 50976, BS 729) 

Egyptian standards (863:2005).  

Our finishing process complies with ASTM A780-01(2006).  

EEC Galva is certified with the Quality Management System 

ISO 9001:2015 

Process  
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Our Environment 

We are committed to protecting the environment for 

all our customers, employees & neighbors. 

Here are some of the ways we do this: 

 Adoption of technologies for acid and flux recycling. 

 Use of natural gas in advanced heating technology 

to reduce release of carbon compounds. 

 Additives to suppress acid vapors. 

 Enclosure to capture fumes and protect employees. 

 Minimal use of water through clear operational 

procedures. 

 Waste is sold to recyclers. 

 Compact factory and production flow design to re-

duce electricity consumption. 

 Planting of trees, plants and flowers at our site. 

 Use of energy-saving lighting in our offices. 

 To demonstrate our commitment, EEC Galva is 

working towards ISO14001 international standard. 

Technical Support 

EEC Galva can provide technical support before and 

after galvanizing. For example: 

 Advise on the design of the fabricated steel prod-

ucts for optimized galvanization process. 

 Advise on handling and storage of galvanized parts. 

 On-site support to installation teams for repair of 

galvanizing due to accidental damage. 
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 :المحافظـــــة علي البيئــــــة 

نحـــن ملتزمـــون بحمايـــة البيئـــة ، وفيييميـيـيا ييليـيـي  بي ي  

  :الخطـــوات الت  تؤهلنــــا لذلـــــن

  اإلعتمــاد عل  تكنولوجيـا إعادة تدوير وتدفـك األحمـا. 

 إستخـدام الغـاز الطبي ي في جميـع عمليــات التسخيـــن. 

  إستخـدام إضافــات تمنـع عمليــات تبخـــر األحمــا. 

  الحفـاظ علي سالمــة وحمايــة الميوظيفيييـيـين مين خيطيـيـير

 .األبخـرة الناتجـة عن عمليــات الجلفنـــة

 إتبــاع اإلجــراءات الالزمــة لتمليــل إستهـــالن الميــاة. 

 إتبــاع أنظمــة إلعـادة تصنيــع نفايــات عمليــة اإلنتــاج. 

 إتبــاع اإلجــراءات الالزمة لتمليــل إستهـالن الكهربــاء. 

  إستخـدام التكنولوجيــا المتمدمــة  للتمليـــل مين إسيتيخيـيراج

 .مركبــات الكربــون الضــــارة

 الحــرص عل  زيـــادة المســاحة الخضــراء بمصان نــا. 

 إستخـدام تكنولوجيــــا اإلنارة الموفــرة للطالــــة. 

   بداءنــا ف  الخيطيـيـيوات اليتيميهيييديـيـية ليليحيصيـيـيول عيلي

ISO14001  الم تــرف بها دوليــيا إلليتيـيـيزام ـيركيتينيـيا

 .بالمحافظــة عل  البيئـــــة 

 الدعـــــم الفنـــــــى

 :يمكن لـركتنـــا تمديــم الدعــم الفنــ  فيمـــا يلــ     

  تمديــم المـــورة بـــأن تصميــم المـغيوتت  : لبل الجلفنة

 .الحديديــة باألوضــاع الت  تناســب عمليــة الجلفنــة

  تمديم المـــورة بـان الخطوات اليالزمية في   : ب د الجلفنة

 .الت امل مع المـغــوتت المجلفنــة وطريمــة تخزينهــا

لدينــا فريــك فنــ  مــدرب عل  أعيليـيـي  مسيتيـيـيوـ ليتيميديـيـيم 

الدعــم ف  الموالــع الخارجيــة إلصــالح أـ تلفيــات نياتيجيـيـي  

 .عن التركيــب للمـغـــوتت المجلفنـــة
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 الهندسيـــة لجلفنـــة المعـــادن حمائــــــك وأرلــــــام  

 .طــن ـهريــــا   0666اإلنتـــاج الـهـــرـ هو 

 :مماســـات بوتمــــة الجلمنـــة

  متر 76..× متر  6...× متر 7: البوتمــــة األولــــــ. 

 متر 5.76× متر  26..× متر  5.26.: البوتمـــة الثانيــــــــة . 

 توكيـــــــد الجــــــــودة 

 الجــــودة ه  أهـــم األركـــان األساسيــــة ف  جميــــع مراحـــل اإلنتـــــاج. 

  تيركيييبيات   –التركيبات الكيميائييية ) لدينا برنامـــج محكــم لمرالبـــة جــودة جميع المراحــل

 .من حيث التوليتــات والم الجة من أول مراحل الجلفنة حت  مرحلة تـطيب المنتـج( الزنن

  لدينــا م امـــل تموم بفحــــص كل التركيبـــات الكيميائيــة يوميا  وإسبوعيا  وـهريا  من حيث

وييتيم (   ، درجة حيرارة األحيوا  واليبيوتيميـية (pH)لياس درجة الحامضيـــة ,  التركيبات) 

 .إتخــاذ اإلجراءات التصحيحية ف  ولتهــا إذا لــزم األمــر لضمــان ثبــات ظروف التـغيل

 :عمليــة الجلفنــة تخضـــع لجميــع المواصفـــات العالميـــة والمحليــــة ومنهـــــا

 (EN ISO 1461- ASTM A 123- DIN 50976- BS 729)المواصفات ال الميــة 

  (863:2005)المواصفـــــات المصريــــة 

 لدينـــا عمليــــة تـطيـــب للمنتــــج تتوافــــك مـع المواصفـــة المييياسيييـيـيـيـية األميرييكيييـيـيـية

A780-01(2006)  ASTM  

لضمــان جـــودة عمليــــة الجلفنــة ، ـركتنــا حاصلــة عل  ـهـــيادة الينيظيـيـيـيام اليدولـيـيـي  

 ISO 9001: 2015))إلدارة الجـــودة المياسيـــــة  

 خطـــــوات عمليــــــة الجلفنــــــة
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منتــج الصلــب بطبمــة من الزنــن لحمايتــه من العناصـــر المسببـة للصــدأ والتــأكل تغطيــة العمليـــة الجلفنــة على الساخـــن هى 

 .ـــةيــمن البيئـــة المحيطــة بــه ، مع زيـادة عمــر المنتج وعــدم التأثيــــر علي تركيبـها الكميائــي والخواص الطبيعيــة والميكانيك

ــــــة دمــالشركــــة الهندسيــــة لجلفنـــة المعــــادن هى األحــــدث واألكثـــــر تنظيمــــاً فى تمديــــم التسهيــــــــلت الـخـاصـــــــــه لـخـ

 .الجلفنــة على الساخـــــن لمطاعـــــــات الصلــــــب وملحماتهــــــا فى مصــــــر

 .عميل فى السوق المحلى والخارجي0800، اليوم نحن نمدم خدمتنا ألكثر من  8002 سبتمبر عامبدأنا فى تمديم هذه الخدمات فى 

  -الدرابزيـن   -المشايـــات   -حامـــل الكابـــلت   -لطاعــات الزوايا   -لطاعـات المواسيـــر ) نــواع المشغــــوالت المجلفنـــة ألمثلـــة أ

 (.أبـــراج الضغـــط المنخفــــض ، المتوســــط والعالـــــــى -أعمــــدة إنـــاره  -لطاعـــات الصلــــب الخاصــه  

تختلــــف الهندسيـــة لجلفنـــة المعـــادن عن غيرها مـن شـركــــــات 

 -:الجلفنـــة فــــــى 

 خدمـــة عمــــالء متميـــــــزة . 

 جــــــودة ت ـــد األفضــــل في مصــــر. 

 التسليــــم في الموعــــــد المحــــدد. 

 لمرونــــة التي تسمــــح بتلبيــة جميع إحتياجـــات عمالئنــاا. 

 س ـــــار المنافســـــــةألا. 

لدينـا خبــراء ف  مجــال الجلفنـــة ذات مؤهـــالت وخبـــرات عاليـــية 

باإلضافـــة إلي أننــا لدينـــا روابــط وعاللـــات  بمنظمـــية اليزنـيـيـين 

الدوليــــــة ممــا يتيـــح لنــا م رفـــة أحـــدث التمنيـيـيـيات وـخـيـير ميا 

 .توصلــت إليـــ  التكنولوجيــا في عالـــم الجلفنـــة علي الساخـــن

 EEC GALVA  جـزء منGroup  EEC  وه  ـركـــة ميتي يددة

 .الجنسيـــات ف  الــــرق األوســـط وأفريميـــــا

 الرؤيـــة ، المهمــــة ، الميمــــــــة

 األفضــل ف  مجال الجلفنـــ  عل  الساخن ف  مصـــر:  رؤيتنا. 

 ال مل الدائم علي رفع مستوـ الجــودة وخدمة ال مـالء:  مهمتنا. 

 ت تمــد عل  أربــع أركــان  رئيسيـــة وهـــ  :  ليمتنـا .... 

 السلمــة   -المرونــه  -الجــودة   -التركيز على خدمة العمــلء  
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www.eecgalva.com 

الشركــة الهندسيـــة لجلفنـة المعـــادن

El Obour City-Industrial Zone (B,D) 2-Block 27013 

Tel.        : +20 2 43130285  +20 2 43130286 

Fax        : +20 2 43130207 

Mob.     : +201283408780 

E-mail   : info@eecgalva.com 

  

 

 مدينـــة العبـــــور - 81002بلـــون رلــم  -المنطمــة الصناعيــة الثانيــة 

 43130286 2 20+  43130285 2 20+:  تليفــــــون 

  43130207 2 20+: فاكـــــــس 

 : 201283408780+موبايـــــل 

 info@eecgalva.com:  البريــد إلكترونـــي 
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