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UNICON construction Materials Manufacturing
Company (UNICON) is considered to be one of
the most distinguished companies in the field of
construction materials industry, starting its work
in 2001 with operating the plant of interlocking
tiles and kerbestone.This plant produces all types
of interlock and yards’ tiles, in addition to the
kerbestone.These products are being used in the
various paving works.

تعت�ب�ر �ش���ركة االحت���اد مــــ���ن ال�ش���ركات املتمي���زة يف
 وقد ب���د�أت ال�شركة بت�شغيل،�صناعــــ���ة مواد البنـــ���اء
،2001 م�ص���نع البالط املتداخل والكرب�س���تون منذ عام
حي���ث ينتج ه���ذا امل�ص���نع جميـــ���ع �أنـــــــ���واع البـــالط
املتداخل وبالط ال�ساحات بالإ�ضافـــــة اىل الكرب�ستون
 وت�ستخ���دم تلك املنتج���ات يف �أعمال،)(حج���ر ال�ش���ك
.الر�صف املختلفة

These products are complying with the
international and local standards, and they are
approved and authenticated at all ministries
and governmental institutions in the State of
Kuwait.

�إن تل���ك املنتج���ات مطابق���ة للموا�صف���ات العاملي���ة
 وقــ���د مت اعتماده���ا لدى،والـــموا�صفــــ���ات املحـــلي���ة
.جميع الوزارات والهيئات احلكومية بدولة الكويت

The plant works automatically, in which Quality
Control Dept. in the Company’s lab is controlling
the quality of raw materials and production
processes using the most advanced international
techniques, in addition to the quality of the final
product.
40x40x6/8

Star Shape

X Shape

Also, UNICON did not pause its improvement
process at this level. It has contracted international
institutes specialized in the field of construction
Materials to exchange related information in
order to leverage and improve on a continuous
basis the quality of it products provided to the
targeted markets.
The plant is also capable of producing other
similar and alternating products, upon request,
while the Company is working on widening the
scope of its products, continuously improving
and developing them.
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 ويتم التحكم ب�ضبط جودة،ًيعم���ل امل�صنع �أوتوماتيكي���ا
امل���واد الأولية وج���ودة العمليات الإنتاجي���ة با�ستخدام
�أح���دث التقنيات العاملي���ة بالإ�ضافة �إىل ج���ودة املنتج
النهائ���ي م���ن قب���ل ق�س���م �ضب���ط اجل���ودة يف خمترب
،.ال�شركة
ومل تق���ف ال�شبكة عند هذا احل���د فقد مت االتفاق مع
جه���ات ا�ست�شاري���ة عاملية متخ�ص�ص���ة يف جمال مواد
البن���اء لتبادل املعلومات ذات العالق���ة لالرتقاء الدائم
.يف املنتجات املقدمة اىل الأ�سواق املعنية
كم���ا ميك���ن للم�صنــــ���ع �أن ينتـــــج �أي�ضــ���اً عند الطلب
�أ�صناف �أخرى من املنتج���ات امل�شابهة والبديلة وتعمل
ال�شرك���ة عل���ى تو�سي���ع نط���اق منتجاته���ا وتطويره���ا
.با�ستمرار

