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Warm Springs Composite Products’ fire-rated door 

components and wood door frames have been used 

in some of the Middle East Region’s most prominent 

building projects—The Burj Khalifa, Bahrain World 

Trade Center, and the Palm Jumeirah Fairmont Hotel, 

among others. 

There’s good reason for that (several, in fact). 

FIRE-RATED DOOR COMPONENTS AND FRAMES WORLDWIDE

Bahrain World Trade CenterThe Burj Khalifa

لقد تم استخدام مكونات األبواب وإطارات األبواب الخشبية املقاومة للحريق من 

ورم سربينج للمنتجات املركبة  يف بعض املرشوعات اإلنشائية الضخمة يف الرشق 

األوسط مثل برج خليفة، ومركز التجارة العاملي يف البحرين وفندق فريمونت النخلة 

يف الجمريا.

وهناك أسباب وجيهة لذلك )أسباب عديدة يف الواقع(.

 UBC 7-2 )1997( / UL تتوافق منتجات ورم سربينج املركبة املقاومة للحريق مع املعيار
 .EN1634-1 10 ومقاييس اعتامد املعيار الربيطاين 476 الجزء 22 واملعايري األوروبية)c( )1998(

وقد حصلت عىل شهادات من التوزيع يف جميع أنحاء العامل
برج خليفةمركز التجارة العاملي يف البحرين

مكونات وإطارات األبواب املقاومة للحريق عىل مستوى العامل

فندق فريمونت النخلة يف الجمريا

KINGDOM WOOD TRADING

WORLDWIDE DISTRIBUTION

For additional information, contact:

للمزيد من املعلومات، يُرجى االتصال بـ

Theresa Siers 
Sales & Technical Support
Office: +1 541 553 1143

Mobile: +1 541 903 0271
tsiers@wscp.com

www.wscp.com

Theresa Siers 
املبيعات والدعم الفني

املكتب: 1143 553 541 1+
جوال: 0271 903 541 1+

tsiers@wscp.com
www.wscp.com

WSCP fire-rated products conform to UBC 7-2 (1997) / UL 10(c) (1998), 
British Standard 476 part 22 certification standards and European 

Standard EN1634-1. Certifications provided by:

 UBC 7-2 (1997) / UL 10(c) تتوافق منتجات ورم سربينج املركبة املقاومة للحريق مع املعيار
(1998) ومقاييس اعتامد املعيار الربيطاين 476 الجزء 22 واملعايري األوروبية EN1634-1. وقد حصلت 

عىل شهادات من
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MAXIMUM FLEXIBILITY

Warm Springs’ fire-rated products can be purchased in a variety of forms, all of which carry 
appropriate certifications to meet British, European or US Standards. Components retain 
certifications through the end of each project and standards can be applied to meet national 
(local) building codes. 

BETTER PRODUCT. BETTER SERVICE.

Using durable, mineral-based Tectonite™ as the base material, our fire-rated door components and 

frames have several unique advantages over competing products. Our engineers and sales people 

have been in the fire-rated components business longer than most and we know how to navigate 

the various certification systems. Combine that with our continuous R&D and ongoing testing to 

allow us to expand the certifications we offer and there really is no reason to look elsewhere.  

UNIQUE PRODUCT ADVANTAGES

■ Certified for thicknesses ranging from 38 to 51mm
■ Lighter weight means lower shipping costs and lower fabrication cost
■ Excellent product strength and stability means greater durability and less waste 

in the manufacturing process
■ Superb screw holding
■ Excellent bonding with a variety of adhesive types
■ Certifications offer a wide range of sizes for FD20, FD45, FD60, FD90, and  

FD120 doors and frames
■ Cost competitive
■ Multiple piece mineral core and Tectonite component options significantly 

reduce waste compared to competing fire rated products in the market

With Warm Springs Composite Products fire-
rated door components and frames, building 
designers the world over achieve the ultimate 
combination of fire-safety and aesthetic beauty. 

WSCP’s mineral door core conforms 
to US Standards, British Standards, 
and European Standards and can be 
configured to accommodate a wide 
variety of constructions, glazing and 
hardware options.

Components

■ Raw Tectonite sheets and half-sheets
■ Raw mineral core material
■ Pre-cut stiles and rails 

Value-Added Services

■ Fully-banded door core
■ FD90 frames including a hardwood 

frame option
■ FD120 frames with both hardwood 

and Tectonite options 

نحن واحدة من الرشكات التي تنفرد بتقديم الشهادات التي تتطابق مع املعايري الربيطانية )املعيار الربيطاين 
674: الجزء 22( واملعايري األمريكية )UBC 7-2 ،UL 10c(، ولدينا أيًضا إثبات باالختبار للمعيار األورويب 

.)EN 1634-1( األكرث رصامة

منتجات رشكة ورم سربينج للمنتجات املركبة معتمدة عرب العالمة Warnock Hersey/ITS للمعايري األمريكية وقوائم املعايري    ■

 BM Trada Q-Mark الربيطانية الجديدة الخاصة بها. كام نقدم أيًضا شهادة اعتامد وفًقا للمعيار الربيطاين بربنامج اعتامد الجودة
.)IFC( ومجموعة اعتامد فئات أسس الصناعة

إننا نعمل مع وكالء/موزعني لديهم مخازن متعددة يف اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية لنتمكن من خدمة دول    ■

مجلس التعاون الخليجي واملنطقة املحيطة مبا يضمن وصول عمالئنا إىل الدعم الفني الفعيل.

تقدم رشكة ورم سربينج للمنتجات املركبة دعاًم مستمرًا لجميع وكالئها فيام يخص املنتجات ومشكالت االعتامد.   ■

املرونة القصوى

ميكن رشاء منتجات ورم سربينج املقاومة للحريق بعدة أشكال مختلفة، وكلها تحمل الشهادات املناسبة لتلبية املعايري القياسية الربيطانية أو األوروبية 

أو األمريكية. حيث تحتفظ املكونات بشهادات االعتامد حتى نهاية كل مرشوع، وميكن تطبيق املعايري بحيث تتوافق مع مواصفات البناء الوطنية 

)املحلية(.

خدمات القيمة املضافة

■ قوالب األبواب املطوقة بالكامل

■ إطارات FD90 مبا فيها خيار اإلطار الخشبي الصلب

■ إطارات FD120 مع خيارات الخشب الصلب وألواح التكتونايت

املكونات

■ ألواح التكتونايت الخام وأنصاف األلواح

■ مواد القوالب املعدنية الخام

■ السالمل والقضبان املُقطَّعة مسبًقا

تتوافق قوالب األبواب املعدنية من ورم سربينج للمنتجات املركبة مع املعايري 

األمريكية والربيطانية واألوروبية، وميكن تهيئتها لتالئم مجموعة متنوعة كبرية 

من خيارات أعامل اإلنشاء والتزجيج واملعدات.

منتج أفضل. خدمة أفضل.

بفضل استخدام ألواح التكتونايت™ املتينة القامئة عىل املعادن كامدة أساسية، تتميز مكونات وإطارات األبواب املقاومة للحريق بعدة مزايا فريدة ال تتوافر يف 

املنتجات املنافسة. إن مهندسينا وموظفي املبيعات التابعني لنا يعملون يف مجال املكونات املقاومة للحريق لفرتة أكرب من غالبية نظرائهم، كام أننا نعرف كيفية 

اجتياز مختلف أنظمة االعتامد. وقد أتاح لنا الجمع بني ذلك وعمليات البحث والتطوير املستمرة وأعامل االختبار املتواصلة إمكانية توسيع نطاق شهادات االعتامد 

التي نقدمها، وال يوجد أي سبب يف الحقيقة للبحث يف مكان آخر.

املزايا الفريدة للمنتجات

مك ترتاوح بين 38 و51 ممل معتمدة بدرجات سُّ  ■

أخف وزنًا، وهو ما يؤدي إىل انخفاض تكاليف الشحن وتكاليف االنتاج  ■

تتميز بقوة وثبات ممتازين، وهو ما مينحها قوة تحمل أكرب ويؤدي إىل تقليل املواد املهدرة يف عملية التصنيع  ■

ثبات فائق للرباغي  ■

ترابط ممتاز بفعل أنواع مختلفة من املواد الالصقة  ■

FD120و FD90و FD60و FD45و FD20 تقدم شهادات االعتامد مجموعة كبرية من األحجام ألبواب وإطارات  ■

تكلفة تنافسية  ■

تؤدي الخيارات العديدة ملكونات القوالب املعدنية واملصنوعة من التكتونايت إىل التقليل الكبري للمواد املهدرة مقارنة باملنتجات املقاومة للحريق   ■

املنافسة يف السوق

تتوافق قوالب األبواب املعدنية من ورم سربينج للمنتجات املركبة مع املعايري 

األمريكية والربيطانية واألوروبية، وميكن تهيئتها لتالئم مجموعة متنوعة كبرية من 

خيارات أعامل اإلنشاء والتزجيج واملعدات.
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رشكة ورم سربينج للمنتجات املركبة عضو يف أفضل برامج االعتامد عىل مستوى 

العامل. تضمن معايري الجودة لدينا تلبية املواد ملواصفات العمالء باستمرار بهدر 

أقل وخدمة ممتازة وفرتات انتظار أقل.

WSCP is a member of the world’s top quality 
certification programs. Our quality standards guarantee 
materials consistently meet customer specifications with 
less waste, superior service and reduced lead times.

We are one of the only companies who can provide certifications for both 
British Standards (BS 476: part 22) and U.S. Standards (UL 10c, UBC 7-2), 
while also having test evidence for the more onerous European Standard 
(EN 1634-1). 

■ WSCP products are certified through Warnock Hersey for both US Standards and their 
newly developed British Standard scheme. We also offer British Standard certifications 
through BM Trada’s Q-Mark program and the IFC Certification Group.

■ We work with agents/distributors with multiple warehouses in the UAE and 
Saudi Arabia to be able to service the entire GCC and the surrounding area 
to ensure our customers have access to on-the-ground technical support.

■ WSCP provides continuous support to all our agents concerning product 
and certification issues.


