
Al Fares products are all manufactured in the UAE

2D 

Car Parking and Shades - type A



.

Al Fares International Tents provides structures for car parking and 
shades made from high grade steel designed and manufactured as per 
the international codes.

Our Professional team has the ability to install all types of structures and 
designs as per the customer’s requirements.

Professionalism is our main guide to reach to the expected standardized 
quality of the product that’s why our products are mainly designed to 
withstand all weather conditions.

Al Fares Parking and shades will guarantee that our products meet the 
customer’s requirements and the exact standardized measurements of 
the location for both public and private parking area.

They o�er the maximum level of protection from the sun while 
remaining visually aesthetic.

Type A
DETAIL DRAWINGS 

SIDE VIEW 

ISONOMETRIC VIEW

Type A

Fabric A - PVC Fabric 
Fabric B - HDPE-AUS Fabric 

(knitted
shade cloth) 

FABRIC

STEEL
Our car parking and shades are 
made out of structural steel of 
high grade galvanized or mild 

grade steel. 

يتم تصنيع الهيكل من الحديد المقوى
 المعالج ضد الصدأ الذي يتحمل العوامل 

 الجوية

�� �
�� � - قماش ��

- قماش الغشاء 
 (مطابق للمواصفات العالمية) 

GENERAL DETAILS 
مواصفات عامة 

 

 الفارس العالمية للخيم تقدم لعمالئها هيكل أغطية مواقف السيارات من حديد عا��
 لمعاي�� السالمة الدولية

ً
الجودة حيث أنه مصمم وُمصنع وفقا

� تنفيذ جميع أنواع
� تساهم ��  فريق عمل الفارس العالمية للخيم لديه الثقافة الفنية ال��

 لذوق ومتطلبات عمالئنا
ً
الهياكل والتصاميم وفقا

من المتوقعة  الجودة  معاي��  أع�  إ�  للوصول  لدينا  الرئي��  المرشد   �� افية   االح��
 منتجاتنا حيث تخضع الختبارات دقيقة ضد مختلف عوامل الجو وتقلباته للحصول ع�

انتاجية عالية التقنية
 أغطية الفارس العالمية لمواقف السيارات تضمن تقديم مجموعة متنوعة من االختيارات
 لعميلنا  حسب متطلباته وحسب القياسات المعيارية المحددة لمواقف السيارات العامة

والخاصة
الوقت ذات   �

و��  ، الشمس  من  للحماية  مستوى  أع�  السيارات  مواقف  أغطية   توفر 
تحتفظ بمظهرها المتناسق
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Car Parking and Shades - type B

Al Fares products are all manufactured in the UAE



Type B DETAIL DRAWINGS 

SIDE VIEW 

ISONOMETRIC VIEW

Type B

Fabric A - PVC Fabric 
Fabric B - HDPE-AUS Fabric 

(knitted
shade cloth) 

FABRIC

STEEL
Our car parking and shades are 
made out of structural steel of 
high grade galvanized or mild 

grade steel. 

يتم تصنيع الهيكل من الحديد المقوى
 المعالج ضد الصدأ الذي يتحمل العوامل 

 الجوية

�� �
�� � - قماش ��

- قماش الغشاء 
 (مطابق للمواصفات العالمية) 

GENERAL DETAILS 
مواصفات عامة 

.

Al Fares International Tents provides structures for car parking and 
shades made from high grade steel designed and manufactured as per 
the international codes.

Our Professional team has the ability to install all types of structures and 
designs as per the customer’s requirements.

Professionalism is our main guide to reach to the expected standardized 
quality of the product that’s why our products are mainly designed to 
withstand all weather conditions.

Al Fares Parking and shades will guarantee that our products meet the 
customer’s requirements and the exact standardized measurements of 
the location for both public and private parking area.

They o�er the maximum level of protection from the sun while 
remaining visually aesthetic.

 

 الفارس العالمية للخيم تقدم لعمالئها هيكل أغطية مواقف السيارات من حديد عا��
 لمعاي�� السالمة الدولية

ً
الجودة حيث أنه مصمم وُمصنع وفقا

� تنفيذ جميع أنواع
� تساهم ��  فريق عمل الفارس العالمية للخيم لديه الثقافة الفنية ال��

 لذوق ومتطلبات عمالئنا
ً
الهياكل والتصاميم وفقا

من المتوقعة  الجودة  معاي��  أع�  إ�  للوصول  لدينا  الرئي��  المرشد   �� افية   االح��
 منتجاتنا حيث تخضع الختبارات دقيقة ضد مختلف عوامل الجو وتقلباته للحصول ع�

انتاجية عالية التقنية
 أغطية الفارس العالمية لمواقف السيارات تضمن تقديم مجموعة متنوعة من االختيارات
 لعميلنا  حسب متطلباته وحسب القياسات المعيارية المحددة لمواقف السيارات العامة

والخاصة
الوقت ذات   �

و�� الشمس،  من  للحماية  مستوى  أع�  السيارات  مواقف  أغطية   توفر 
تحتفظ بمظهرها المتناسق
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Al Fares products are all manufactured in the UAE

Car Parking and Shades - type C



DETAIL DRAWINGS 

ISONOMETRIC VIEW

FOUNDATION DETAIL

Type C

Type C

Fabric A - PVC Fabric 
Fabric B - HDPE-AUS Fabric 

(knitted
shade cloth) 

FABRIC

STEEL
Our car parking and shades are 
made out of structural steel of 
high grade galvanized or mild 

grade steel. 

يتم تصنيع الهيكل من الحديد المقوى
 المعالج ضد الصدأ الذي يتحمل العوامل 

 الجوية

�� �
�� � - قماش ��

- قماش الغشاء 
 (مطابق للمواصفات العالمية) 

GENERAL DETAILS 
مواصفات عامة 

 
.

Al Fares International Tents provides structures for car parking and 
shades made from high grade steel designed and manufactured as per 
the international codes.

Our Professional team has the ability to install all types of structures and 
designs as per the customer’s requirements.

Professionalism is our main guide to reach to the expected standardized 
quality of the product that’s why our products are mainly designed to 
withstand all weather conditions.

Al Fares Parking and shades will guarantee that our products meet the 
customer’s requirements and the exact standardized measurements of 
the location for both public and private parking area.

They o�er the maximum level of protection from the sun while 
remaining visually aesthetic.

 الفارس العالمية للخيم تقدم لعمالئها هيكل أغطية مواقف السيارات من حديد عا��
 لمعاي�� السالمة الدولية

ً
الجودة حيث أنه مصمم وُمصنع وفقا

� تنفيذ جميع أنواع
� تساهم ��  فريق عمل الفارس العالمية للخيم لديه الثقافة الفنية ال��

 لذوق ومتطلبات عمالئنا
ً
الهياكل والتصاميم وفقا

من المتوقعة  الجودة  معاي��  أع�  إ�  للوصول  لدينا  الرئي��  المرشد   �� افية   االح��
 منتجاتنا حيث تخضع الختبارات دقيقة ضد مختلف عوامل الجو وتقلباته للحصول ع�

انتاجية عالية التقنية
 أغطية الفارس العالمية لمواقف السيارات تضمن تقديم مجموعة متنوعة من االختيارات
 لعميلنا  حسب متطلباته وحسب القياسات المعيارية المحددة لمواقف السيارات العامة

والخاصة
الوقت ذات   �

و�� الشمس،  من  للحماية  مستوى  أع�  السيارات  مواقف  أغطية   توفر 
تحتفظ بمظهرها المتناسق
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Al Fares products are all manufactured in the UAE

Car Parking and Shades - type D



 

 الفارس العالمية للخيم تقدم لعمالئها هيكل أغطية مواقف السيارات من حديد عا��
 لمعاي�� السالمة الدولية

ً
الجودة حيث أنه مصمم وُمصنع وفقا

� تنفيذ جميع أنواع
� تساهم ��  فريق عمل الفارس العالمية للخيم لديه الثقافة الفنية ال��

 لذوق ومتطلبات عمالئنا
ً
الهياكل والتصاميم وفقا

من المتوقعة  الجودة  معاي��  أع�  إ�  للوصول  لدينا  الرئي��  المرشد   �� افية   االح��
 منتجاتنا حيث تخضع الختبارات دقيقة ضد مختلف عوامل الجو وتقلباته للحصول ع�

انتاجية عالية التقنية
 أغطية الفارس العالمية لمواقف السيارات تضمن تقديم مجموعة متنوعة من االختيارات
 لعميلنا  حسب متطلباته وحسب القياسات المعيارية المحددة لمواقف السيارات العامة

والخاصة
الوقت ذات   �

و�� الشمس،  من  للحماية  مستوى  أع�  السيارات  مواقف  أغطية   توفر 
تحتفظ بمظهرها المتناسق
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DETAIL DRAWINGS 

TOP VIEW 

SIDE VIEW

ISONOMETRIC VIEW

Type D

Type D

Fabric A - PVC Fabric 
Fabric B - HDPE-AUS Fabric 

(knitted
shade cloth) 

FABRIC

STEEL
Our car parking and shades are 
made out of structural steel of 
high grade galvanized or mild 

grade steel. 

يتم تصنيع الهيكل من الحديد المقوى
 المعالج ضد الصدأ الذي يتحمل العوامل 

 الجوية

�� �
�� � - قماش ��

- قماش الغشاء 
 (مطابق للمواصفات العالمية) 

GENERAL DETAILS 
مواصفات عامة 

.

Al Fares International Tents provides structures for car parking and 
shades made from high grade steel designed and manufactured as per 
the international codes.

Our Professional team has the ability to install all types of structures and 
designs as per the customer’s requirements.

Professionalism is our main guide to reach to the expected standardized 
quality of the product that’s why our products are mainly designed to 
withstand all weather conditions.

Al Fares Parking and shades will guarantee that our products meet the 
customer’s requirements and the exact standardized measurements of 
the location for both public and private parking area.

They o�er the maximum level of protection from the sun while 
remaining visually aesthetic.



Al Fares products are all manufactured in the UAE

Car Parking and Shades - type E



 

 الفارس العالمية للخيم تقدم لعمالئها هيكل أغطية مواقف السيارات من حديد عا��
 لمعاي�� السالمة الدولية

ً
الجودة حيث أنه مصمم وُمصنع وفقا

� تنفيذ جميع أنواع
� تساهم ��  فريق عمل الفارس العالمية للخيم لديه الثقافة الفنية ال��

 لذوق ومتطلبات عمالئنا
ً
الهياكل والتصاميم وفقا

من المتوقعة  الجودة  معاي��  أع�  إ�  للوصول  لدينا  الرئي��  المرشد   �� افية   االح��
 منتجاتنا حيث تخضع الختبارات دقيقة ضد مختلف عوامل الجو وتقلباته للحصول ع�

انتاجية عالية التقنية
 أغطية الفارس العالمية لمواقف السيارات تضمن تقديم مجموعة متنوعة من االختيارات
 لعميلنا  حسب متطلباته وحسب القياسات المعيارية المحددة لمواقف السيارات العامة

والخاصة
الوقت ذات   �

و�� الشمس،  من  للحماية  مستوى  أع�  السيارات  مواقف  أغطية   توفر 
تحتفظ بمظهرها المتناسق
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Type E

Type E
DETAIL DRAWINGS 

SIDE VIEW

ISONOMETRIC VIEW

Fabric A - PVC Fabric 
Fabric B - HDPE-AUS Fabric 

(knitted
shade cloth) 

FABRIC

STEEL
Our car parking and shades are 
made out of structural steel of 
high grade galvanized or mild 

grade steel. 

يتم تصنيع الهيكل من الحديد المقوى
 المعالج ضد الصدأ الذي يتحمل العوامل 

 الجوية

�� �
�� � - قماش ��

- قماش الغشاء 
 (مطابق للمواصفات العالمية) 

GENERAL DETAILS 
مواصفات عامة 

.

Al Fares International Tents provides structures for car parking and 
shades made from high grade steel designed and manufactured as per 
the international codes.

Our Professional team has the ability to install all types of structures and 
designs as per the customer’s requirements.

Professionalism is our main guide to reach to the expected standardized 
quality of the product that’s why our products are mainly designed to 
withstand all weather conditions.

Al Fares Parking and shades will guarantee that our products meet the 
customer’s requirements and the exact standardized measurements of 
the location for both public and private parking area.

They o�er the maximum level of protection from the sun while 
remaining visually aesthetic.


