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نبذة عن شركة چاكو

تاريخ شركتنا
مكتب الجارحً للتوكٌالت و المماوالت (چاكو) هً شركة مماوالت كهرومٌكانٌكٌة خاصه،
تؤسست الشركة عام  ،1986و على مر العمود تفتخر شركتنا بؤنها نفذت مشارٌع كبرى لصالح
أعرق الكٌانات بالمطاعٌن العام و الخاص فً مصر من خالل تصمٌم و تورٌد و تركٌب جمٌع
أنواع األنظمة الكهرومٌكانٌكٌة المتكاملة لعمالئنا ،تختص چاكو بتصمٌم و تركٌب أنظمة تدفئة
و تهوٌ ة و تبرٌد تستهلن ألل طالة ممكنة و أنظمة اإلنذار اآللً و اإلطفاء التلمائً لمكافحة
الحرٌك ،تهدف چاكو ألن تكون رائدة فً تطبٌك المعاٌٌر الهندسٌة الدولٌة فً مصر و منطمة
الشرق األوسط ،نسعى لتحمٌك هذه الرٌادة من خالل تطبٌك المعاٌٌر الدولٌة بما ٌتسك مع عاداتنا
المحلٌة من خالل اإلستفادة من أحدث تكنولوجٌا متاحة عالمٌا و تطوٌع إستخدامها لتلبٌة
إحتٌاجات األسواق التً نعمل بها.

المبادئ و المزايا التنافسية التي تقىم عليها شركتنا
المٌزة التنافسٌة األساسٌة لشركة چاكو هً إكتساب المعرفة و تطبٌماتها العملٌة بشكل تراكمً
و مستمر ،و فً إطار سعً چاكو المستمر لإلطالع على أحدث التطورات فً المجاالت التً
نعمل بها نموم ببناء شراكات مع مصنعٌن و جهات ذوي سمعة عالمٌة مثل كارٌر ،تٌكو،
أنسول ،نشونال فوم ،الجمعٌة األمرٌكٌة للحماٌة ضد أخطار الحرٌك ( ،)NFPAالجمعٌة
األمرٌكٌة لمهندسً التدفئة و التبرٌد و التكٌٌف ( ،)ASHRAEتلن الشراكات مع مصنعٌن و
جهات مرمولٌن تسمح لنا أن نمدم لعمالئنا أنظمة هندسٌة متكاملة ذات جودة عالٌة بؤلل أسعار
ممكنة.
مهندسً چ اكو ٌحضرون الدورات التدرٌبٌة التً ٌنظمها شركائنا بانتظام للتزود بؤجدد أنماط
المعرفة و تطبٌماتها العملٌة.
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شركائنا

اتسالا مع مبادئنا ،دائما ما تبحث چاكو على اإلبتكارات و التكنولوجٌا الجدٌدة التً ٌمكن إستخدامها
مع أنظمتنا حتى نحسن من مستوى الخدامات الممدمة لعمالئنا بإستمرار ،سعت چاكو منذ نشؤتها إلى تمدٌم الجٌل
الجدٌد من المكٌفات "الذكٌة" و هً صدٌمة للبٌئة و موفرة للطالة.
هذه المكٌفات الذكٌة من الممكن إستخدمها فً المنشآت الصناعٌة كبدٌل للتكٌٌف المركزي أو كنظام مكمل له
بغرض رفع كفؤته و التوفٌر فً الطالة المستهلكة ،هذه المكٌفات الذكٌة لٌس لها أي آثار جانبٌة سلبٌة على
البٌئة ،و هً تستخدم الهواء الخارجً مما له آثار إٌجابٌة على صحة اإلنسان .فً المناطك ذو المناخ الجاف
مثل منطمه البحر االحمر و الصعٌد و بعض مناطك الخلٌج من الممكن استبدال انظمه التكٌٌف التملٌدٌه كلٌا بهذه
المكٌفات .توفٌر هذه المكٌفات الذكٌة للطالة ٌتراوح بٌن  %11و  ,%61النسبه المحدده تعتمد علً نوع
التطبٌك.

نظام تبرٌد موفر للطاله لمرحله صهر السكر الخام ,مصنع شركه المتحده للسكر (سافوال) ,العٌن السخنه
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الامت شركة جاكو شراكة مع شركة "  " Haierأحدي الشركات الرئٌسٌة المصدرة من الصٌن ،تم تمدٌم
شركة "  " Haierكواحده من أكبر ثالث مصنعٌٌن خالل مإتمر ألٌم بالصٌن عام  8102لعرض أهم مائه
شركة صٌنٌة لأللكترونٌات ،ولد حممت "  " Haierهذه المكانه من خالل االلتزام واالستثمار المستمر فً
عملٌة البحث والتطوٌر ،وٌإكد هذا االلتزام المستمر فوز " "Haierبجائزة االبتكار الصدٌك للبٌئة لتصمٌمها
لتكٌٌفات موفره للطالة ،تمنح هذه الجائزة مإسسه  KKRاالستثمارٌة األمرٌكٌة ،لدي"  " Haierاستثمارات
كبٌرة فً شتئ انحاء العالم ولد زودت هذه االستثمارات من خالل شراء الماركة المسجلة لمطاع األجهزة
الكهربائٌة المنزلٌة لشركة  General Electricاألمرٌكٌة فً صفمه تمدر بـ  6.5ملٌار دوالر .
أحد األسس التى بنً علٌها أسم "  " Haierهً خدمات ما بعد البٌع التى تتمحور حول تلبٌه طلبات العمٌل ولد
أكدت "  " Haierعلى تمدٌم خدمات ما بعد البٌع ممٌزة من خالل افتتاحها ألول مركز اللٌمً لخدمة ما بعد
البٌع بمصر.
تواجد "  " Haierباألسواق العالمٌة جعل منها شرٌن ٌعتمد علٌه مما ٌجعل هنان تكامل بٌن خبرات شركة
جاكو الهندسٌة بالسوق المصرٌة والخبرات التجارٌة العالمٌة لشركة "  ،" Haierتم تدرٌب مهندسً شركة
جاكو على استخدام برنامج تصمٌم انظمه الـ VRFالخاص بشركة " " Haierلبل البدء فً الشراكه بٌن
الشركتٌن مما ٌتٌح لمهندسً شركتنا تصمٌم أنظمه الـ VRFبدلة متناهٌة .
ٌسر شركة جاكو أن تعلن عن أن تعاونها مع شركة "  " Haierلد أثمر عن تشغٌل نظام تكٌٌف  VRFبممر
الشركة الصٌنٌة المشرفة على أنشاء كافة مبانً منطمة الشركات التجارٌة ( )CBDبالعاصمة االدارٌة الجدٌدة.
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أنظمة مكافحة الحرٌك التً تصممها و توردها و تركبها چاكو تحمً مستودعات المنتجات البترولٌة ذات
األهمٌة اإلستراتٌجٌة و المملوكة لشركات الهٌئة العامة المصرٌة للبترول ،حٌث أن چاكو معترف بها كوكٌل
حصري ألنظمة شركة نشونال فوم األمرٌكٌة -و هً من كبرى الشركات المتخصصة فً تصنٌع أنظمة مكافحة
الحرٌك بالسائل الرغوي -داخل جمهورٌة مصر العربٌة فؤن عمالئنا ٌشعرون بالثمة و الراحة عند اإلستعانة
بخبراتنا فً مجال أنظمة مكافحة الحرٌك ،هذا الشعور نابع من معرفة عمالئنا بؤن خدامات ما بعد البٌع الممدمة
من چاكو ال مثٌل لها ،و لد برهننا على جودة خدمة ما بعد البٌع التً نمدمها من خالل تحمل نفمات رحلة ممثل
شركة نشونال فوم األمرٌكٌة إلى مصر لٌشرف على التشغٌل التجرٌبً لنظام مكافحة حرٌك صممته و ركبته
چاكو لصالح شركة أنابٌب البترول.

زٌاره خبٌرشركه ناشونال فوم لمولع شركه انابٌب البترول ,الماهره
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سابقة أعمال شركتنا

(لطلب النسخة المفصلة من سابمه االعمال ٌرجى التواصل علً البرٌد االلكترونً)

االعمال الكهروميكانيكية
ر
االل.
المشوعات التاليه تتضمن اعمال تكييف مركزي ،أنظمة حريق مياه ،اعمال كهربائية ،أعمال سباكة ،مطابخ مركزية ،مصاعد و أنظمة التحكم ي

 مطبعة األهرام

 مطبعة األهرام بقليوب مرحلة ()1

 مطبعة األهرام بقليوب مرحلة ()1

 الجامعة الكندية (مرحلة أول)

 مطبعة األهرام بقليوب مرحلة ()2

 الجامعة الكندية (مرحلة ثانية )

 مصنع الجلود بالبساتي

 إستوديوهات ر
إنتأكتيف (مرحلة أول)

 مبن األهرام الرئيىس بالقاهره

 إستوديوهات ر
إنتأكتيف (مرحلة ثانية)

 مطبعة األهرام التجارية

 نادى القطامية الرياض

 مطبعة أخبار اليوم

 المبن اإلدارى ر
لشكة أى ىب ىس

 مطبعة األهرام التجارية مرحلة ()2

 مبن إتصاالت مرص – القطامية

 مبن األهرام اإلدارى بالقاهره

 مصنع أكديما – المبن اإلدارى

 مطبعة الجالء

 مركز أكديما لألبحاث الدوائية

 منطقة مطابع األهرام

 المبن اإلدارى ر
لشكة لينك – القرية الذكية

 إمتداد مطبعة األهرام

 موقع العمل ر
بشكة ليماك – مطار القاهره

 المبن اإلدارى ر
لشكة كاتو

 نادى بالتينيوم – القاهره الجديده
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أنظمه مكافحه الحريق المتخصصة (نوع النظام)

 مبن األهرام الجديد ( إنرجي)

 الجامعة الكندية – مرحلة ثانية (إنرجي)

 مطبعه االخبار ( ثاب أكسيد الكربون)

 مطبعة األهرام-مرحلة اول (إنرجي)

 مخازن األهرام 6-أكتوبر (ثاب أكسيد)

 محطه رفع مياه-جمعية المهنسي العرب

 مخازن الورق– قليوب (ثاب أكسيد الكربون)

 رشكة القاهره لتكرير ر
البتول (إنذار حريق)

 مخازن الورق– العامرية (ثاب أكسيد الكربون)

 القاهره لتكرير ر
البتول(ثاب أكسيد الكربون)

 مطبعة األهرام – مرحلة ثانية (إنرجي)

 رشكة أنابيب ر
البتول (انظمه فوم)

التبيد و التكييف الموفره للطاقه
انظمه ر
 مطبعة قليوب ( أنظمة تكييف موفره للطاقة )
 مطبعة األهرام – مرحلة أول ( أنظمة تكييف موفره للطاقه )
ر
الشكة المتحدة للسكر (سافوال) مصنع العي السخنة


توليد الكهرباء

 مطبعة األهرام –  6أكتوبر ( أعمال الديزل)
 مبن األهرام الرئيىس (وحدات الديزل اإلحتياطية )
 الجامعة الكندية (وحدات الديزل اإلحتياطية )
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إشادات بشركتنا
فٌما ٌلً مجموعة مختارة من شهادتنا و إشادات على مر السنٌن:

1994
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1997
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2000
شهاده اختبار و جوده تركٌب نظام "انرجن"من شركه ماتر+بالت
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2005
شهاده اختبار و ضمان نظام

من رشكه انسول
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2005
شهاده اختبار و ضمان نظام

من رشكه انسول
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2005
مراجعه تصمٌم نظام

من لبل شركه انسول
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2016
شهاده جوده النظام و تمرٌر اختبار الفوم من شركه ناشونال فوم
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2017
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2018
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