
CATALOGUE

 قرميـــدة معدنيــة

 مغلفــة بأحجــار

 طبيعيـــة

       كاتولــــــوج ستــربونـــــــــد

  أنظمة قرميــدة األلواح املعدنية لألسقف



‘’ We Are There, Where The Roof Is ...’’

 "نحـــــن يف كـــل مكــــان يوجــد فيـــه السطـــح..."



Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems can be used in all kinds of roof construction, environmentally  friendly, 
recyclable, aesthetic and  is suitable for intelligent building construction  and  is preferred by builders and architects.

As  Starbond Metal Tile Panels  and Roofing  Systems Company, we  will continue to produce only the best roof tiles that 
will improve the quality of our living environment…

 The  Team  Of  Starbond  Company
Starbond  Takımı

Starbond Team  Greetings...

 من املمكن استخـدام أنظمـة ستـاربونــد لقرميــدة األلـواح املعدنيـة واألسطــح يف كافـة أنـواع األسقـف، وهي صديقة البيئة، وقابلة إلعادة التدوير، وذات مظهر جميل،

ومناسبة لإلستخدام يف املبا� الذكية، ويفضل استخدامها من قبل اإلنشائي� واملع�ري�

 وسنستمر نحن كمؤسسة منتجة ألنظمة قرميدة األلواح املعدنية واألسطح أو األسقف يف إنتاج أفضل أنواع قرميدة األسقف، وذلك من أجل رفع مستوى جودة البيئة التي

نعيش فيها

عائلـــة ستــــاربونـــــد تحييكـــم...

فريــــــق ستــاربونــــد



When you say                      these come to mind ...

Light Weight 

Easy Installation

Energy Efficiency

Eartquake Resistance

High Economic Efficiency

Fire resistance

Storm, Wind and Rain Resistance

Warranty

Variety of colors

Exellent  Durability

Internal, External  Strength & Beauty
Recyclable and Environmental Benefit
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ماذا تعنـــي أنظمــــة ستـــاربونــــــد

  الخفــــة

الضمــان

 مقاومـة للحرائـق

    سهولـة الرتكيــب 

كفائــة الطاقــة

مجموعة متنوعة من األلوان

متانـــــة ممتـــازة 

       مقاومـة للزالزل 

كفاءة اقتصادية عالية

مقاومة للعواصف والرياح واألمطار 

 قوة داخلية ، مقاومة خارجية،  ومظهر جميل

 إعـادة التدوير وفوائـد بيئيـة



STARBOND COMPANY  PROFILE

Our  family company  “ Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems‘’  Which is serving the building materials sector with its high quality , guaranteed production in  metal  
tile panels and roofing systems for 24 years that has been developing  in order to bring sustainability to successful services  with  professional management and qualified techni-
cal staff. Starbond Metal Tile Panel  and Solutions of Roofing Systems has always been and is continuing to be asymbol in the construction sector for trust, quality and environ-
mental sensitiveness with its principled, reliable and honest working.

Starbond, with its establishment purposes of Metal Tile Panels and Solutions of Roofing Systems , has completed all its committed projects together with the solution partner 
distributors in time with the principles of dilligence, quality and honesty and also undertake to complete the dilingence projects within the promised time with solution partners.

Our company, having the principle of providing service and products under scope of guarantee by using advanced technology production and application models, will continue 
to provide services in future in a sustainable and consistent manner along with the its successfull works and experiences throughout many years in the construction sector with 
its long-standing past.

Our brand                  has been proceeding on its way  to be a preferred brand in the woldwide markets as being a substantial solution in Metal Tile Panels and Roofing Systems.
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 بروفيــل رشكـــة ستــاربونــــد

 تقدم رشكتنا العائلية ومنذ 24 سنة نشاطاتها اإلنشائية واملواد اإلنشائية ذات الجودة العالية واملضمونة، خدماتها يف قطاع إنتاج أنظمة قرميدة األلواح املعدنية واألسقف. ونعمل عىل تطوير رشكتنا وعرب كوادرنا املختصة من اإلداري¬        
 املهني¬ والفني¬ املاهرين عىل االستمرار يف تقديم خدماتنا يف مجال "أنظمة قرميدة األلواح املعدنية واألسقف". ولقد أصبحت "أنظمة ستاربوند لقرميدة األلواح املعدنية والحلول" وبفضل إنتاجاتها، وسلوكها املبني عىل املبادئ. والثقة

واالحرتام، وما زالت رمزاً للثقة والجودة واحرتامها للبيئة

 وتعمل ستـاربونـد التي تهدف بغاية إيجاد الحلول عرب أنظمة قرميدة األلواح املعدنية واألسقف، منذ تأسيسها وليومنا هذا ويف كافة املشاريع التي تبنتها عىل تقديم الحلول املناسبة مع رشكائها يف العمل، والعمل بدقة وجودة.       
 عالية، وعىل أساس اإللتزام ¾بادئ وأخالقيات املهنة، وإنجار العمل يف وقته املحدد

وتعتمد رشكتنا استخدام التنكولوجيا املتطورة، وÃاذج التطبيقات الحديثة، وتقديم الخدمات واملنتجات ضمن نطاق الضÁن مبدئاً أساسياً لها، وستعمل وبفضل ماضيها العريق والحافل بالنجاحات يف قطاع اإلنشاءات، وخربته.       
وتجربتها عىل التواصل وتقديم خدماتها

هذا وتستمر رشكتنا عىل خطو خطواتها من أجل أن عالمتنا املسجلة ستاربوند عالمة تجارية عاملية، وذلك بحلولها ومنتجاتها ألنظمة قرميدة األلواح املعدنية واألسقف        

   



ALATURKA
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:

:

:

:

:

:

1335 mm X  415 mm

1215 mm X  368 mm

12°  

±  3.0 kg

±  2.2 pcs / m²    

±  6.6 kg / m²

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

 ( tiles/m2 ) 

 ( weight/m2 ) 

أبعاد القرميدة

    املساحة التي تغطيهـا

الحــد األدÅ ملنحدر السقـف

           ثقــل الرميــدة

  عدد القرميدة يف املرت املربع

ثقل القرميدة يف املرت املربع          

 االتوركـــا

 االتوركـــا
 طـ  :  الطــــول

ع   :  العـــــرض



Starbond’s Metal Tiles are made of % 55 Aluminum-Zinc (ALUZINC®) alloy coated sheet steel that is knowns as  GALVALUME® .This product is water-resistant and corrosion-resistant.  It 
has a structure that allows the reflectivity of the heat and support Climatic insulation in buildings (cold or hot)  and shows the effect of shield .  The characteristic of being light, it does not 
put load buildings, cut and bent, transport and installation is easy

Starbond Metal Tile Panel is an ideal construction material. 
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 قرميـدة ستاربـوند لأللواح املعدنيــة مـادة إنشائيـة ذات موصفـات عاليــة

 يتم إنتاج قرميدة ستاربونـد املعدنية بنسبة %55 من األملنيوم، واملطيل بالزنك، ومن األلواح الفوالذية. كÁ وتعرف ايضاً بأنها سبيكة من أملنيوم والزنك، ولوحة الفوالذ املغلفنة
 يتميز هذا املنتج ¾قاومته للصدأ، وÎنع ترسب املاء. كÁ ويتميز بقدرته عىل توفË العزل املناخي الفصيل (الربودة أو الحرارة) يف األبنية، وللمنتج وبفضل هيكليته خاصية عكس الحرارة. وبفضل خفة وزنه ال يشكل ثقالً

    عىل املبنى، ومن املمكن قطعه وثنييه وحمله وتركيبه بسهولة
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CLASSIC

:

:

:

:

:

:

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

 ( tiles/m2 ) 

 ( weight/m2 ) 

 كالسيـــــك

 كالسيـــــك

1350 mm X  430 mm

1300 mm X  370 mm

12°  

±  3.1 kg

±  2.08 pcs / m²    

±  6.8 kg / m² 

          أبعاد القرميدة

 املساحة التي تغطيها 

 الحد األدÅ ملنحدر السقف

   ثقــل القرميـــــدة
 عدد القرميدة يف املرتبع املربع

  ثقل القرميدة يف املرت املربع

 طـ  :  الطــــول
ع   :  العـــــرض
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Starbond Natural Stone Coated Metal Tile Panels  carry 50 years guarantee, so when installed by the book, the Starbond Roof will not need to be replaced during the typical lifetime of a 
building  and its warranty is independently insurance backed for a period of 50 years.

Starbond Naturel Stone Coated Metal Tile Panels are guaranteed for 50 years . 

قرميـدة ستاربونــد باأللواح املعدنية املغلفة باألحجار الطبيعية لها ضÁن ملدة 50 سنة

 عند القيام برتكيب أسقف ستاربونـد وفق القواعد والتعليÁت املحددة، تبقى قاÑة ملدة العمر املحدد لألبنية التي تركب عليها، وال تحتاج إىل التغيË أو     
      .التبديل. وتعترب عملية الضÁن ملدة 50 سنة بتأم¬ ستاربونـد عملية دعم مستقلة بحد ذاتها



7

OTTOMAN

:

:

:

:

:

:

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

 ( tiles/m2 ) 

 ( weight/m2 ) 

 عثÁنــــــي

 عثÁنــــــي

1290 mm X  385 mm

1190 mm X  358 mm

12°  

±  2.9 kg

±  2.3 pcs / m²    

±  6.7 kg / m²

  أبعاد القرميـدة

املساحـة التي تغطيها

الحد األدÅ ملنحدر السطح 

 ثقـل القرميـدة

عدد القرميدة باملرت املربع

 ثقـل القرميـدة باملرت املربع 

 طـ  :  الطــــول
ع   :  العـــــرض
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Our new design of Starbond Ottoman will enhance the beauty of your residence, it is most unique S-Shape Starbond Metal  Tile and it will remind period of vintage life.
Starbond Metal Tile, Provided that the work performed by the recommended method does not require repeated maintenance and repair.  So, strong weatherproof, rain, wind, earthquake and fire resistant. 

Starbond Metal Tile Panels have attractive and traditional appearance .  

              لقرميدة ستاربوند األلواح املعدنية مظهر جميل وتقليدي رائع

 بفضل هذه األحجار ال تتأثر من األمطار والثلج والحالوب، كÁ وال تعكس الحرارة والضوضاء. ومن املمكن إنتاجها حسب األلوان التي ترغبون بها، ولها القابلية عىل املحافظة عىل ألوانها من أشعة الشمس.

 وتكون عملية تركيبها أسهل ويف أقرص مدة قياساً مع األنواع األخرى من القرميدة. وال تحتاج إىل الصيانة أو التصليح رشيطة تركيبها بالطريقة التي يوىص بها. وتكون مقاومة ضد الرياح القوية، واألمطار،

 والظروف املناخية الصعبة، والزالزل، والحريق. من املمكن استخدامها يف كافة أنواع األسقف، وهي صديقة للبيئة، ومن النوع القابل للتدوير



SENATOR

:

:

:

:

:

:

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

 ( tiles/m2 ) 

 ( weight/m2 ) 
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/ Shingle

/ Shingle

1325 mm X  430 mm

1250 mm X  368 mm

15°  

±  3.0 kg

±  2.2 pcs / m²    

±  6.6 kg / m² 

 أبعـاد القرميدة
 سناتور

 سناتور

 املساحـة التي تغطيهـا

 الحد األدÅ إلنحدار السطح

 ثقـل القرميدة

 عدد القرميدة باملرت املربع

   ثقل القرميدة باملرت املربع   

 طـ  :  الطــــول
ع   :  العـــــرض



Natural Stones are coated on Starbond Metal Tile Panel which is a type of  igneous rock formed 500 years and has characteristic of  water repellent. Because of these  Natural Stones are 

not affected by rain and hail and don’ t through the noise and reflect the heat.  They can be manufactured any desired colors. So, Starbond  Natural Stones  provide excellent surface protec-

tion and attractive long lasting colours.

Starbond Metal Tile Panels are ideal solution for quality and long lasting reconstruction to over roof the old covering .
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تعترب قرميدة ستاربوند األلواح املعدنية الحل األمثل واألطول عمراً من أجل إعادة بناء وترميم أسطح األبنية املترضرة

 ويتم تصميم القرميدة املعدنية واكسسوارات أو ملحقات األسقف من قبل فريقنا الخاص بالتصميم واملشاريع، حسب مشاريعكم والتصاميم التي تفضلونها. ويكون جنس األحجار

الطبيعية التي تغلف بها املعدن من نوع أحجار املغÁتيك التي تتكون ملدة 500 سنة، وال تتمسك باملاء



SOLAR

:

:

:

:

:

:

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

 ( tiles/m2 ) 

 ( weight/m2 ) 
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1350 mm X  430 mm

1300 mm X  370 mm

12°  

±  4.2 kg

±  2.08 pcs / m²    

±  8.8 kg / m²    

أبعاد القرميدة  
 الشمسية

 الشمسية

 املساحـة التي تغطيها 

 الحد األدÅ ملنحدر السطح

 ثقـل القرميـدة

 عدد القرميدة باملرت املربع

ثقل القرميدة يف املرت املربع

 طـ  :  الطــــول
ع   :  العـــــرض



Solar is when you collect natural sunlight, from Starbond Solar  Metal  Tile Panel, to convert it into energy it means Starbond Solar Metal Tiles generate electricity with solar energy. 

Renewable Energy Solution is becoming increasingly popular. Don’t  pay money  for your consume electricity  anymore.

Starbond  Metal Tile Panel is an ideal platform for integrating solar electric and renewable energy solutions onto and under the roof surface.
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تعترب قرميدة ستاريوند األلواح املعدنية الحل األمثل لعملية الدمج والرتكيب لنظام إنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية والطاقة املجددة فوق األلواح أو تحت سطحها.

 تعترب عملية جمع أشعة الشمس الطبيعية بواسطة قرميدة اللوحة املعدنية، وتحويلها إىل طاقة األشعة الشمسية، من السبل لتحويلها بعد ذلك إىل الطاقة الكهربائية بواسطة قرميدة اللوحة

املعدنية الشمسية. والطاقة القابلة للتجدد يف رواج شاسع، لذلك ال تدفعوا أجورا إضافية للطاقة الكهربائية
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Whether you choose a Starbond Alaturca, Ottoman, Senator or classic natural stone coated on Metal tile Panel or paint finish, there are matching Starbond accessories options to complement 

your design choise. Besides, our metal tile and roof accessories can be designed, produced and implemented  according to your Projects by us

Accesories of Starbond Metal Tile Panels

:

:

2000 mm 

150 mm

U 

G

L

W

SQUARE RIDGE CAPE / بروفيـل الحافـة العلويـة 
:

:

:

420 mm 

70 mm

140 mm

U x G

Y

ÇAP

L x W

H

DIAMETER

SQUARE RIDGE CAPE /بروفيـل الحافـة املستديـرة 

:

:

1150 mm

150 mm

U 

Y

L

H

TRIPLE RIDGE CAPE /  بروفيـل الحافة الثالثيـة 

:

:

425 x 160 mm

90 mm

U x G

Y

L x W

H

ROUND RIDGE END / غطـاء الحافـة 
:

:

1250 mm

110 mm

U 

G

L

W

 ÛÁمظلة الجبهة للنوع العث / OTTOMAN EAVES END
:

:

1200 mm

375 mm

U 

Y

L

H

  ÛÁغطاء حافة الظهر للنوع العث  / OTTOMAN HIP RIDGE END

:

:

2000 mm

250 mm

U

G

L

W

SIDE EAVES RIDGE CAPE / بروفيـل الحافـة الجانبيـة 
:

:

2000 mm

250 mm

U

G

L

W

COMBINATION VALLEY / بروفيـل الوادي واملنحدر  
:

:

2000 mm

100 mm

U

G 

L

G

BASEBOARD PROFILE / بروفيـل حافـة الجـدار  

:

:

700 mm

500 - 600 mm

U

G

L 

W

RIDGER PLATE PROFILE / بروفيـل لوحـة الواجهـة  
:

:

6000 mm

127 mm

U

G

L

W

ROOF GUTTER /  واقـي املطـري 
: 3000 mmU L

ROOF GUTTER PIPE / أنبوب تخلية ماء املطر 

 ملحقــات قرميــدة ستاربونـــد لأللواح املعدنيـــة

 يف حال اختياركم قرميدة ستاربوند االتوركـا، والعثÛÁ، والسناتور، أو الكالسيÜ لأللواح املعدنية املغلفة باألحجار الطبيعية أو امللونة منها، سنقدم لكم خيارات متنوعة من امللحقات التي تتمم خياراتكم.

 باإلضافة إىل ذلك، يعمل فريقنا الخاص بإعداد املشاريع واملخططات بإعداد املخططات، واإلنتاج والتطبيق أو تركيب كافة اكسسوارات أو ملحقات القرميدة املعدنية واألسقف

 طـ  :  الطــــول
ع   :  العـــــرض
 ا    :  االرتفـــاع

Çelik Kalınlığı - Steel Thickness = 0,4 mm
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The accesories of  Starbond Metal Tile Panels are exact solutions in details for complex and all roof .

:

:

:

2000 x 500 mm

2000 x 600 mm

2000 x 700 mm

U x G

U x G

U x G

L x W 

L x W 

L x W 

FLAT SHEET /  بروفيـــل اللوحــــة املستقيمــــة

:

:

450 x 400 mm

100 mm

U x G

Y

L x W

H

VENTILATION SHINGLE /قرميــــدة التهويـــــــــة
:

:

2000 x 50 

75 mm

U x G

Y

L x W

H

HIDDEN HANGER /   الشÁعـــة الخفيـــة 
:

:

:

5000 mm x 1500 mm

110gr/m2

U x G L x W

UNIT WEIGHT
: 9 kg / pcsROLL WEIGHT

1 ROLL 

WATER PROOF COVER / غطــاء العــزل املائـــي

:

:

U x G

Y

L x W

H

RIGHT AND LEFT COVER / الغطاء األÎـن واأليســر 
:

:

550 x 50 mmU x G

Y

L x W

H

ASSEMBLY NAIL SCREW / مسامË وبراغي الرتكيب 

:

:

U x G

Y

L x W

H

OUTLET KIT /  طقـم الخـروج 

:

:

U x G

Y

L x W

H

INTERNAL - EXTERNAL ANGLE /   الكـوع الداخيل والخارجي 

Stone Granul

Glue

TOUCH UP KITS / طقـم التنميـق

:

:

1255 x 320 mm

1040 x 320 mm

L x W

L x W

 INSULATING BOARD /لوحــة العــزل الحــراري 
:

:

150 mm

150 mm

ROUND RIDGE END /  غطــاء الحافــة املستديـــرة

  75 m2  =  50 mt

You can choose a Starbond Alaturca, Ottoman, Senator or Classic natural stone coated or paint finish on Starbond Metal Tile Panel

 حــالً قطعيــاً وتفصيلياً لكافة أنواع األسقف واملتحركة منها 

 

 

 تستطيعون اختيار قرميدتكم لأللواح املعدنية من نوع أالتوركا، والعثÛÁ، والسناتور أو الكالسيÜ من قرميدة ستاربونـد لأللواح املعدنية املغلفة باألحجار الطبيعية أو امللونة منها

 عدد1

 ثقـل الوحـدة

 حبيبـــات الحجــر
الصـــق

كالسيـك
االتوركـــا

قطـــر
ديامتـــر

 ثقـل الرتبـة
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Gallery / الصـــــــور
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Gallery /  الصـــــــور



"الحداثـــة يف أنظمــــة األسطح، والحلـــول ذات األمــــد الطويـــــــل..."
‘’ Innovative and Long Lasting Solutions in Roofing Systems ...’’

  أنظمة قرميــدة األلواح املعدنية لألسقف

  أنظمة قرميــدة األلواح املعدنية لألسقف
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