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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

ترخيص وكيل
رقم الترخيص : 2012117916204

سنة الترخيص : 2022
عدد التراخيص : 1

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني 

2012117916204 رقم السجل CN-1153552 رقم الرخصة
فاير ستوب دورز التجارية(فرع من

مؤسسة فاير ستوب التجارية - دبي) - فرع
أبوظبي

االسم التجاري للمنشأة

- الجنسية شهاب احمد منصور على اسم صاحب الترخيص
Abu Dhabi منطقة النشاط نوع النشاط

94956 ص.ب رقم الفاكس 0563052999 رقم الهاتف
Dhabi  Abu Dhabi Abu , , سمو الشيخ عبدالله بن زايد بن سطان - مصفح الصناعية عنوان الشركة

الموقع و البريد اإللكتروني    
15/11/2023 تاريخ االنتهاء 05/12/2022 تاريخ اإلصدار 21/10/0022 تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و األجهزة المراد ترخيصها   22 
عدد الفنيين المعتمدين   5  1 عدد المهندسين المعتمدين

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (243871635934625115).
 

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : فاير ستوب دورز التجارية(فرع من مؤسسة فاير ستوب التجارية - دبي) - فرع أبوظبي
رقم الترخيص :

2012117916204
سنة الترخيص : 2022

عدد التراخيص : 1

اسم المختبر الصادر
للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد

الوكالة
منطقة
الوكالة رقم قيد الوكالة بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

THOMAS BELL
WRIGHT, UAE WHI20-34154801 11/06/2023 Abu

Dhabi 8946 United Arab
Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - Fire wood

- 45 minutes doors
رقم الموديل :  1

IDEAL FIRE RATED DOOR-Leaf Size 1100mm(W)x2400mm(H)x50mm(T) Model- IDEAL SPECIAL PRODUCTS-LATCHED SINGLE ACTING SINGLE LEAF DOOR
AND

FRAME ASSEMBLY-45MINUTES-UL 10C
Warrington fire

Testing and
Certification

Limited, trading as
BM TRADA,

UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wooden
fire doors - 60 minutes 2

رقم الموديل :  
IDEAL-Single Door- 60(Doorset B) UnglazedINTEGRITY :72 MINUTES, INSULATION:72 MINUTES LEAF SIZE:1100x2602X50MM

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني Dhabi -Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات
الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد اسنخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط. 
3 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

مالحظة:

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : فاير ستوب دورز التجارية(فرع من مؤسسة فاير ستوب التجارية - دبي) - فرع أبوظبي
رقم الترخيص :

2012117916204
سنة الترخيص : 2022

عدد التراخيص : 1

اسم المختبر الصادر
للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد

الوكالة
منطقة
الوكالة رقم قيد الوكالة بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

THOMAS BELL
WRIGHT, UAE WHI21-34154803 11/06/2023 Abu

Dhabi 8946 United Arab
Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wooden

fire doors - 60 minutes
3

رقم الموديل :  
Ideal Special Products -Latched Single Acting Single Leaf Door and Frame Assembly with or without VP-60minutes -UL10C- Leaf Size

1100mmx2400mmx50mm Single Acting Single Leaf Door and Frame Assembly -60minutes UL10C
Warrington fire

Testing and
Certification

Limited, trading as
BM TRADA,

UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wooden
fire doors - 60 minutes 4

رقم الموديل :  
IDEAL-60-Doorset BSINGLE ACTING DOORSETS BINTEGRITY 61MINUTESINSULATION:44MINUTESLeaf Thickness: 850mm (W)x2100mm(H)x45mm (T)

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني Dhabi -Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات
الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد اسنخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط. 
3 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

مالحظة:

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : فاير ستوب دورز التجارية(فرع من مؤسسة فاير ستوب التجارية - دبي) - فرع أبوظبي
رقم الترخيص :

2012117916204
سنة الترخيص : 2022

عدد التراخيص : 1

اسم المختبر الصادر للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد
الوكالة

منطقة
الوكالة رقم قيد الوكالة بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wooden
fire doors - 60 minutes 5

رقم الموديل :  
IDEAL- DOUBLE DOOR-60 -Doorset B UnglazedINTEGRITY:73MINUTESINSULATION:73 MINUTESDOOR LEAF SIZE 897x2050+ 300x2050X54MM

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wooden
fire doors - 60 minutes 6

رقم الموديل :  
IDEAL-Single Door-60(Doorset B) UnglazedINTEGRITY:71 MINUTES, INSULATION:71MINUTES LEAFSIZE: 1102x2400X50MM

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني Dhabi -Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات
الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد اسنخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط. 
3 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

مالحظة:

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : فاير ستوب دورز التجارية(فرع من مؤسسة فاير ستوب التجارية - دبي) - فرع أبوظبي
رقم الترخيص :

2012117916204
سنة الترخيص : 2022

عدد التراخيص : 1

اسم المختبر الصادر
للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد

الوكالة
منطقة
الوكالة رقم قيد الوكالة بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

THOMAS BELL
WRIGHT, UAE WHI21-34154804 11/06/2023 Abu

Dhabi 8946 United Arab
Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wooden

fire doors - 60 minutes
7

رقم الموديل :  
Ideal Special Products -Latched Single Acting Double Leaf Door and Frame Assembly with or without VP-60minutes -BS476 Part22 Leaf Size

(1000mm+1000mm)x2400mmx50mm Single Acting Double Leaf Door and Frame Assembly -60minutes

THOMAS BELL
WRIGHT, UAE WHI20-34154802 11/06/2023 Abu

Dhabi 8946 United Arab
Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wooden

fire doors - 60 minutes
8

رقم الموديل :  
IDEAL PARTICLE BOARD-FD60Fire Rating : 60minutes , Leaf Size 1075mm(W)x2200mm(H)x54mm Integrity: 69minutes, Insulation: 69minutesModel-

IDEAL SPECIAL PRODUCTS-LATCHED SINGLE ACTING SINGLE LEAF PARTICLE BOARD DOOR AND TIMBER FRAME ASSEMBLY -60MINUTES -BS476 PART22

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني Dhabi -Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات
الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد اسنخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط. 
3 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

مالحظة:

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : فاير ستوب دورز التجارية(فرع من مؤسسة فاير ستوب التجارية - دبي) - فرع أبوظبي
رقم الترخيص :

2012117916204
سنة الترخيص : 2022

عدد التراخيص : 1

اسم المختبر الصادر للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد
الوكالة

منطقة
الوكالة رقم قيد الوكالة بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2022 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wooden
fire doors - 60 minutes 9

رقم الموديل :  
Model: IDEAL-Single Door-60 (Doorset A) with Vision PanelINTEGRITY: 71MINUTES ; INSULATION:71MINUTES LEAF SIZE 1102x2400X50MM

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wooden
fire doors - 60 minutes 10

رقم الموديل :  
IDEAL-60 Single Leaf- Doorset B Integrity : 67MinutesInsulation : 67MinutesLeaf Size 900x2050x45mm

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني Dhabi -Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات
الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد اسنخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط. 
3 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

مالحظة:

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : فاير ستوب دورز التجارية(فرع من مؤسسة فاير ستوب التجارية - دبي) - فرع أبوظبي
رقم الترخيص :

2012117916204
سنة الترخيص : 2022

عدد التراخيص : 1

اسم المختبر الصادر
للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد

الوكالة
منطقة
الوكالة رقم قيد الوكالة بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

THOMAS BELL
WRIGHT, UAE WHI22-34154806 11/06/2023 Abu

Dhabi 8946 United Arab
Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wood fire

- 90 minutes doors
11

رقم الموديل :  
Ideal Special Products -Latched Single Acting Single Leaf Door and Frame Assembly -90minutes UL 10C Leaf Size 1100mmx2400mmx50mm Single

Acting Single Leaf Door and Frame Assembly -Overall Size 1166x2439x145mm
Warrington fire

Testing and
Certification

Limited, trading as
BM TRADA,

UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wood fire
- 90 minutes doors 12

رقم الموديل :  
Model: IDEAL-Double Door-90 SINGLE ACTING DOORSET AINTEGRITY:90MINUTESINSULATION:90 MINUTESLEAF SIZE (Both): 800x2400x54mm

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني Dhabi -Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات
الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد اسنخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط. 
3 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

مالحظة:

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : فاير ستوب دورز التجارية(فرع من مؤسسة فاير ستوب التجارية - دبي) - فرع أبوظبي
رقم الترخيص :

2012117916204
سنة الترخيص : 2022

عدد التراخيص : 1

اسم المختبر الصادر للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد
الوكالة

منطقة
الوكالة رقم قيد الوكالة بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wood fire
- 90 minutes doors 13

رقم الموديل :  
IDEAL-90 Doorset-A- UnglazedSingle Acting Doorset AIntegrity :102MinutesInsulation : 102MinutesLeaf Size 900x2050x54mm

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wood fire
- 90 minutes doors 14

رقم الموديل :  
IDEAL-Single Door-90 (Doorset B) UnglazedSINGLE LEAF DOORSET-BINTEGRITY :99MINUTESINSULATION:99 MINUTES LEAF SIZE 1050x2350X54MM

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني Dhabi -Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات
الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد اسنخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط. 
3 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

مالحظة:

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : فاير ستوب دورز التجارية(فرع من مؤسسة فاير ستوب التجارية - دبي) - فرع أبوظبي
رقم الترخيص :

2012117916204
سنة الترخيص : 2022

عدد التراخيص : 1

اسم المختبر الصادر
للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد

الوكالة
منطقة
الوكالة رقم قيد الوكالة بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

Warrington fire
Testing and
Certification

Limited, trading as
BM TRADA,

UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wood fire
- 90 minutes doors

15

رقم الموديل :  
IDEAL- Single Door- 90 (DOORSET A) UnglazedSINGLE ACTING DOORSET AINTEGRITY:90MINUTESINSULATION:90MINUTES DOOR LEAF SIZE

900x2050x54mm

THOMAS BELL
WRIGHT, UAE WHI21-34154805 11/06/2023 Abu

Dhabi 8946 United Arab
Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wood fire

- 90 minutes doors
16

رقم الموديل :  
Ideal Special Products -Latched Single Acting Single Leaf Door and Frame Assembly with or without VP-90minutes -BS476 Part22 Leaf Size

1100mmx2400mmx50mm Single Acting Single Leaf Door and Frame Assembly -90minutes

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني Dhabi -Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات
الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد اسنخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط. 
3 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

مالحظة:

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : فاير ستوب دورز التجارية(فرع من مؤسسة فاير ستوب التجارية - دبي) - فرع أبوظبي
رقم الترخيص :

2012117916204
سنة الترخيص : 2022

عدد التراخيص : 1

اسم المختبر الصادر للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد
الوكالة

منطقة
الوكالة رقم قيد الوكالة بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wood fire
- 90 minutes doors 17

رقم الموديل :  
MODEL: IDEAL-90 DOORSET A INTEGRITY:90MINUTES INSULATION:90 MINUTES LEAF SIZE 850x2050x64MM

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - wood fire
- 90 minutes doors

18

رقم الموديل :  
Model: IDEAL-SINGLE Door-90(Doorset A) WITH VISION PANELINTEGRITY:99MINUTESINSULATION:99MINUTESLEAF SIZE:1050X2200X54MM WITH VISION

PANEL

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني Dhabi -Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات
الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد اسنخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط. 
3 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

مالحظة:

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : فاير ستوب دورز التجارية(فرع من مؤسسة فاير ستوب التجارية - دبي) - فرع أبوظبي
رقم الترخيص :

2012117916204
سنة الترخيص : 2022

عدد التراخيص : 1

اسم المختبر الصادر للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد
الوكالة

منطقة
الوكالة رقم قيد الوكالة بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - fire doors,
wooden - 120 minutes 19

رقم الموديل :  
Model: IDEAL-Single Door- 120 (DOORSET A) WITH VISION PANELINTEGRITY:126MINUTES INSULATION:126 MINUTES LEAF SIZE 1000x2400X60MM

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - fire doors,
wooden - 120 minutes 20

رقم الموديل :  
MODEL-IDEAL-120 DOUBLE DOORSET A- Unglazed INTEGRITY:120MINUTES INSULATION:120MINUTESDOUBLE DOOR SIZE: 300x2050+900x2050X 60MM

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني Dhabi -Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات
الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد اسنخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط. 
3 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

مالحظة:

 

يعتمد/
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United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense 

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi
 

دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي 

االسم التجاري للمنشأة : فاير ستوب دورز التجارية(فرع من مؤسسة فاير ستوب التجارية - دبي) - فرع أبوظبي
رقم الترخيص :

2012117916204
سنة الترخيص : 2022

عدد التراخيص : 1

اسم المختبر الصادر للشهادة رقم شهادة السالمة تاريخ انتهاء قيد
الوكالة

منطقة
الوكالة رقم قيد الوكالة بلد الصنع االسم التجاري اسم المعدة/المواد/النظام م

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - fire doors,
wooden - 120 minutes 21

رقم الموديل :  
Model: IDEAL-Single Door-120 (DOORSET B)- UnglazedINTEGRITY:120MINUTES INSULATION:120MINUTESDOOR LEAF SIZE: 900x2050x64MM

Warrington fire
Testing and

Certification Limited,
trading as BM

TRADA, UNITED
KINGDOM

105 11/06/2023 Abu
Dhabi 8946 United Arab

Emirates ايديال Wooden fire doors : Fire doors - fire doors,
wooden - 120 minutes 22

رقم الموديل :  
Model: IDEAL-120 Doorset A INTEGRITY:121MINUTESINSULATION:121 MINUTESLEAF SIZE: 850x2050X54MM

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني Dhabi -Abu و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة Dhabi Abu فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات
الدفاع المدني لالئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و ال يحق له مزاولة أنشطته في باقي اإلمارات إال بعد اسنخراج ترخيص موزع من قبل اإلدارات العامة ذات االختصاص بكل إمارة. 

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط. 
3 . إبالغ اإلدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني. 

مالحظة:

 

يعتمد/


