


المصنع
نعمل جنباً إلى جنب مع العمالء لتهيئة التصاميم وجعلها واقعية ضمن اإلطار الزمني المحدد وباألسعار المناسبة.

The Factory 
Works hand in hand with clients to adapt designs and make them real within the defined timeframe at the best 

suitable prices.

الخيـارات
يقـوم المصممون في TECHNOBOIS باالطالع على أفكارك وتكييفها مع التصميـم األنسـب ومن ثم يتابعـون تنفيذها بالطريقة 

TECHNOBOIS الفنية األكثر عملية بعد إضافة اللمسات المميزة الخاصة بـ

The Choice
TECHNOBOIS Designers read your ideas adapt them with the best design find the 

most effective method follow up the production and add some inspiration to it to have 

exclusively TECHNOBOIS



With over than 30 years of expertise in wood industry and fine wood manufacturing 

in Lebanon, adding thereby the interference of the new generation in management and 

design, TECHNOBOIS aims to handle the projects of many interior designers, architects, project managers and 

householders.

Our concern is to understand our client, achieve his plan within a predefined schedule, in accordance with a 

tasks list and by providing the most convenient price of a high quality and the most convenient price of a high 

quality and newest technology.

مــع أكثــر مــن 30 عامــاً مــن الخبــرة فــي مجــال الصناعــات الخشــبية وتصنيــع الموبيليــا فــي لبنــان، إضافــة العتمــاد الجيــل الجديــد فــي 
نظــم اإلدارة والتصميــم.

ــري  ــن ومدي ــي والمهندســين المعماريي ــد مــن مصممــي الديكــور الداخل ــى التعامــل مــع مشــاريع العدي تســعى TECHNOBOIS إل
ــارات. المشــاريع ومالكــي العق

اهتمامنــا هــو فهــم عمالئنــا، وتحقيــق خطتهــم ضمــن جــدول محــدد مســبقاً، وفقــاً لقائمــة المهــام وتوفيــر الســعر األنســب المقابــل ألعلــى 
جــودة وأحــدث التقنيــات.

Vision and Strategy الرؤية واالستراتيجية



شهد أول ظهور لشركة TECHNOBOIS على االنترنيت من 
خالل الموقع المميز الخاص بها.

زيادة القدرة االنتاجية من خالل شراء مصنع آخر وتجهيزه بأحدث 
المعدات الصناعية. كما وبداية إنتاج األثاث المكتبي. 

تجهيز مكاتب تابعة للشركة في منطقة جل الديب - المتن من 
أجل أعمال الهندسة الداخلية والديكور.

TECHNOBOIS history started here and was founded in a small factory for 
home furniture in Mayyassa, Metn, Mount Lebanon.   
3 to 4 people running the entire business.
Technobois is official name of the company, and is registered in the 
Chamber of Commerce under this name.

كانت البداية في مصنع صغير لألثاث المنزلي في المياسة، المتن، في جبل لبنان. 

3  إلى 4 أشخاص يديرون كامل األعمال المطلوبة.

TECHNOBOIS هو االسم الرسمي للشركة والمسجل في غرفة التجارة.

 تولت TECHNOBOIS و ألول مرة عملها في صناعة المطابخ واألبواب.

 تم توسيع عمل الشركة بانشاء مصنع أكبر وتطوير المواد المستخدمة.

قامت شركة TECHNOBOIS  بتمديد انتشارها من خالل عقود 
عمل بمجال الخشب في دولة قطر.

تم افتتاح صالة عرض TECHNOBOIS في الجديدة، المتن، في لبنان. 
وقامت الشركة بالتمدد لتحقيق التواصل الفعال مع العمالء وذلك عن طريق 

الوسائل التسويقية المالئمة.

كان ال بد من تحويل الشركة وتسجيلها كشركة ذات مسؤولية محدودة.
 وذلك مع أكثر من /50/ موظف بين مصممين، معماريين، 

مراقبي الجودة، الفنيين وحدات العمل األخرى.

First appearance of TECHNOBOIS on the Net.

Increase production capacity by establishing another
 factory supplied with the latest industrial equipment. 
This has also led to an increase in the production of office furniture.

Equipped new offices for the company in Jal Al Dib - Metn 
to provide architecture and interior design services. 

Registration of the company as SARL 
With more than 50 employees: designers, architects, 
quality controllers, technicians and business units.

TECHNOBOIS expanded its wood contracting job and established Qatar.

Expansion through the development of materials and construction of a 
bigger factory.

TECHNOBOIS took in charge, for the first time, the entire wood job for 
kitchens and doors.
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مسـيرة الشـركة

The opening of TECHNOBOIS showroom at Jdeideh, 
Metn, Lebanon. Spread the wings of Technobois 
in order to get in touch with clients, using the 
appropriate marketing ways and tools.

History



Product Offerings: doors, kitchens, Bedrooms, dining rooms, sitting rooms, offices, and 

general wood contracting.

Number of employees: 50

Skills and jobs: engineers, designers, project managers, carpenters, technicians 

Equipment: high technology applied at the factory of TECHNOBOIS through the newest and 

up-to-date machines.

Total solutions from A to Z: right from the time we help you draw your plan, we follow it up all 

the way until execution and we provide you free delivery and installation.

Durability: Our designers guarantee that every product passes through the most stringent 

testing of international time and quality standards.

Response time: our reasonable lead time enables us to reply to urgent requirement – for, we 

all know the value of every minute in the world of business.

المنتجــات المقدمــة: األبــواب، المطابــخ، غــرف النــوم، غــرف الطعــام، غــرف الجلــوس، المكاتــب، والتعهــدات 
الخشــبية العامــة.

عدد الموظفين:  50  موظف

المهارات والوظائف: المهندسين والمصممين ومديري المشاريع والنجارين والفنيين.

ــع TECHNOBOIS مــن خــالل آخــر  ــي مصن ــم اعتمادهــا ف ــة يت ــة عالي ــا متطــورة بتقني المعــدات: تكنولوجي
ــدث اآلالت. وأح

حلــول كاملــة مــن األلــف إلــى اليــاء: بدايــة مــن لحظــة مســاعدتك فــي وضــع مخططــك، مــروراً بكافــة مراحــل 
التنفيــذ، حتــى االنتهــاء والتســليم، ونقــدم لكــم التوصيــل والتركيــب مجانــاً.

Businessأعمال الشركة

ــة  ــر صرام ــارات األكث ــر االختب ــج عب ــرور المنت ــا م ــون لدين ــن المصمم ــة: يضم المتان
ــدث. ــة األح ــودة العالمي ــر الج ــة لمعايي المطابق

زمن االستجابة: تتيح لنا مهلة التسليم المدروسة فرصة االستجابة
 للطلبات العاجلة، فجميعنا يدرك قيمة كل دقيقة في عالم األعمال.



Safety 
We follow the highest safety measures during the whole process of production and installation. In fact, our team 

is our most valued asset an d one of our concerns is to protect all its personnel.

All our products are precisely produced and installed with caution in order to prevent safety issues with our 

customers. Safety of kids is crucial for us: therefore, our work is not limited to design only but to the everyday 

life of our customers.

Guarantee
we provide guarantee with all our products. A single manufacturing defect will be immediately repaired or even 

replaced.

السالمة واألمان 
ــا  ــة المــورد األهــم بالنســبة لن ــي الحقيق ــا ف ــث يشــكل فريقن ــا حي ــب بأكمله ــاج والتركي ــة اإلنت ــاء عملي ــر الســالمة أثن ــى معايي ــع أعل نتب

ــراده. ــع أف ــة جمي ــى حماي ــا عل ــز أحــد اهتماماتن ــي تترك وبالتال

ــك بالنســبة لســالمة  ــا. وكذل ــد تمــس ســالمة عمالئن ــوع أي مشــكلة ق ــب وق ــة وحــذر لتجن ــا بدق ــع منتجاتن ــت جمي ــع وتثبي ــوم بتصني نق

ــة  ــاة اليومي ــى الحي ــد إل ــل يمت ــط ب ــم فق ــى التصمي ــا عل ــك، ال يقتصــر عملن ــا: لذل ــة عــن غيرهــا بالنســبة لن ــل أهمي ــي ال تق ــال الت األطف

ــا. لعمالئن

الضمان
نقدم الكفالة لجميع منتجاتنا. وبحال وجود أي عيب تصنيع، نقوم على الفور بخدمة اإلصالح أو حتى االستبدال.



Our Projects أعمالــنا

Maalouf Villa



Maalouf Villa Maalouf Villa



Drouby Villa Drouby Villa



Freiha Villa Freiha Villa



Le Relais RestaurantAlRabih Hotel



Lass Salinas 5 The Residence Hotel



The Residence HotelThe Residence Hotel



The Factory المصـنع

Tajj Office



Human Resources
الموارد البشرية

Project Management
إدارة المشاريع

Factory
المصنع

Quality
الجودة

 Production
اإلنتاج

Sales & Marketing
المبيعات & التسويق

Storage & Delivery
التخزين & التسليم

Finance
المالية

Accounting
المحاسبة

Invoicing
الفواتير

General Manager 

المدير العام

  

Purchasing
التوريد

Managementاإلدارة



Going green through:
Minimizing waste: our concern is to minimize waste through the re-use of many left pieces.
Produce more durable furniture and materials requiring less maintenance, thus, increasing 
comfort and financial savings
Use energy and water wisely
Avoid toxic or other emissions
Use healthier paints, adhesives and materials

CSR Corporate Social responsibility

A.

B.
i.
ii.

iii.
iv.
v.

تقــوم شــركة TECHNOBOIS باســتيراد المــواد الخــام والخشــب مــن الخــارج، وبالمقابــل ندعــم حمــالت التشــجير فــي العديــد 
مــن المناطــق فــي لبنــان وخاصــة فــي مناطــق الشــمال، جبــل لبنــان، الوديــان، والمناطــق التــي تعرضــت للحرائــق مؤخــراً.

االيمان بمبدأ االستدامة وحماية البيئة من خالل:
التقليل من النفايات: إن اهتمامنا بذلك من خالل إعادة استخدام العديد من البقايا الناتجة.

إنتاج أثاث ومواد أكثر متانة التي تتطلب صيانة أقل، مما يزيد من الراحة والوفر المادي.
استخدم حكيم للطاقة والمياه.

تجنب االنبعاثات السامة أو ما شابهها.
استخدام أنواع الدهان والمواد الالصقة والمواد األخرى غير الضارة.

CSR المسؤولية االجتماعية للشركات
أ.

ب.

.1

.2

.3

.4

.5

We, at TECHNOBOIS import raw materials and wood from abroad, hence, in return, we 
contribute in foresting many areas in Lebanon especially in the North, Mount Lebanon, 
Valleys and moun ns burned few years ago.

the best wood working machinery with the highest quality and the latest technology


