
Professional lighting 
and building controls

اإلنارة اإلحترافية 

وأنظمة التحكم في المباني
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Kingdom Towers,
Riyadh, KSA
Lighting controls by 
Berker, preferred partner 
of Al Nasser Pro

Al Nasser Pro is one of the leading  
supplier for lighting and advanced  
building control systems in the Middle 
East. Lighting is one of the most  
important tools to bring life to spaces.  
We think beyond luminaires and switches.  
 
With our expertise and unique facilities 
we give our customers the potential to 
make full use of smart lighting – both in 
practical terms and to create fascinating 
atmospheres.

تعد  الناصر برو واحدة من رواد موردي أنظمة التحكم 
في اإلنارة والبناء المتخصصة في منطقة الشرق 

األوسط. وتعد اإلنارة واحدة من أهم أدوات الحياة في 
عالمنا الحاضر. 

إن تفكيرنا يفوق مرحلة المصابيح والمفاتيح 
الكهربائية. إستنادًا إلى خبرتنا وإمكانياتنا الفريدة من 

نوعها، نمنح عمالئنا القدرة على االستغالل األمثل 
لإلنارة الذكية – بمفهومها العملي ولغرض خلق أجواء 

رائعة.

برج المملكة
الرياض، المملكة العربية السعودية
أدوات التحكم في اإلنارة من ِقبل
بيركر، الشريك المفضل للناصر برو
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Sheikh Zayed Mosque, 
Abu Dhabi
Lighting by ERCO – 
preferred partner of 
Al Nasser Pro

Professional lighting
Indoor and outdoor

     اإلنارة االحترافية
داخلية وخارجية

ميلينيوم جراندستاند
تراك نادي الشيبة

اإلنارة من ِقبل ايركو – الشريك 
المفضل للناصر برو

The lighting experts
Al Nasser Pro has been one of the key players in the 
lighting market in Saudi Arabia for more than 30 
years. Our experience makes us a trusted partner in 
many key lighting projects in the Middle East. Using 
our extensive knowledge we aid our customers in  
the creation of sustainable, economic and inspiring 
lighting solutions.

Indoor and outdoor lighting
Al Nasser has established relationships with a wide 
range of manufacturers from all over the world. We 
can offer you a large range of brands and products for 
all areas of professional lighting:
> Offices
> Schools and universities
> Hospitals
> Industries
> Road and tunnel lightings
> Palaces
> Hotels and retails shops
> Landscape lightings

International brands and preferred partners
Al Nasser Pro represents major international brands in 
the lighting industry like ERCO, Arculce and Salvi. This 
allows us to offer the highest 
quality in lighting solutions for all application areas. 

With Noortek Al Nasser has introduced its own brand 
for professional lighting. Founded in 2008 Noortek  
has established itself very quickly as one of the key 
lighting manufacturers in the Kingdom of Saudi  
Arabia. 

خبراء اإلنارة
طالما كانت الناصر برو من أهم الرواد الرئيسيين في سوق اإلنارة بالسعودية 

لما يزيد عن 30 عاماً. إن خبرتنا هي ما تجعلنا الشريك المؤتمن في العديد 
من مشروعات اإلنارة في الشرق األوسط.

باستخدام عالقتنا الممتدة، نساعد عمالئنا في خلق حلول إنارة مستدامة، 
إقتصادية، وملهمة.

اإلنارة الداخلية والخارجية
أرست الناصر برو عالقات مع نطاق عريض من المصنعين من كافة أنحاء 

العالم. يمكننا تقديم نطاق كبير من العالمات التجارية والمنتجات في كافة 
أماكن اإلنارة المتخصصة:

المكاتب	 
المدارس والجامعات	 
المستشفيات	 
الصناعات	 
إنارة الطرق والممرات	 
الفنادق ومنافذ البيع بالتجزئة	 
إنارة المساحات الخضراء	 

العالمات التجارية العالمية والشركاء المفضلون
تمثل الناصر برو العالمات التجارية العالمية الرئيسية في مجال اإلنارة مثل 

ايركو، أركليوس، سايد، إيجلو، و سالفي. وهذا يسمح لنا بتقديم أعلى جودة 
في مجال حلول اإلنارة لكافة المناطق.

قدمت الناصر برو بالتعاون مع )نورتك( العالمة التجارية الخاصة بها في 
مجال اإلنارة المتخصصة. منذ أن تأسست، أثبتت نورتك نفسها بسرعة 

لتصبح واحدة من مصنعي اإلنارة الرئيسيين في المملكة العربية السعودية 
والشرق األوسط.
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Al Nasser Pro represents  
major national and  
international lighting 
brands.

 تمثل الناصر برو العالمات
 التجارية العالمية الرئيسية



Switches and controls
Al Nasser Pro represents Berker – the German brand 
for light switches and building control systems with 
an extensive range of wiring devices. Research and  
development work are the basis for the high standard 
of Berker products. With Berker we can offer  
completely new, forward-thinking technologies and 
applications of highest quality all of which meet the 
safetxy standards certified through the German  
industry norm DIN ISO 9001. Close collaboration with 
the best designers ensures the famously high standard 
of Berker designs.

Surveillance cameras
Al Nasser CCTV solutions are suitable for private 
homes and smaller to middle sized companies. Schools 
and public institutions can also benefit from our  
experience and our extensive portfolio of image  
processing and data storage products. We offer a  
complete range of highly precise CCTV surveillance 
systems for any type of project. We set new  
standards in technology, reliability and durability  
because nobody wants to compromise quality when  
it comes to safety.

SystemsEIB (European Installation Bus), Buil-
ding Management System
Al Nasser Pro is one of the innovators in introducing 
a high tech energy efficient building management 
system called European Installation Bus System (EIB), 
with our partner Berker. EIB systems can control 
all operations of a building including regulation of 
temperature and building measurement. Al Nasser Pro 
systems are efficient, flexible, offer maximum comfort 
and reduce energy consumption.

Building controls
Switches, controls and
home automation

المفاتيح واألفياش وأدوات التحكم
تمثل الناصر برو عالمة بيركر التجارية – الماركة األلمانية لمفاتيح اإلنارة 

وأنظمة التحكم في البناء. 
إن عمل البحث والتطوير هما أساس الجودة العالية التي تتمتع بها منتجات 

بيركر. بالتعاون مع بيركر، يمكننا تقديم تقنيات وتطبيقات جديدة تماماً 
ومتطورة الفكر ذات جودة عالية، مما يلبي كافة معايير السالمة المعتمدة 

من ِقبل قوانين الصناعة األلمانية DIN ISO 9001. كما أن التعاون الوثيق 
مع أفضل المصممين يضمن الجودة الشهيرة العالية لمنتجات بيركر.

كاميرات المراقبة
تعد حلول الدوائر التلفزيونية المغلقة التي تقدمها الناصر برو مالئمة 

للمنازل الخاصة والشركات الصغيرة وحتى متوسطة الحجم. كما يمكن 
للمستشفيات والمؤسسات العامة االستفادة من خبرتنا ورؤيتنا الممتدة 

لمنتجات معالجة الصور وتخزين البيانات. إننا نقدم نطاق كامل من كاميرات 
المراقبة ذات الدوائر التلفزيونية المغلقة عالية الدقة والتي تناسب أي نوع 

من المشروعات. إننا نضع معايير جديدة في مجال التقنية، القوة، والتحمل 
ألنه ال يوجد تهاون في الجودة عندما يتعلق األمر باألمن والسالمة.

نظام EIB )وحدة التركيب األوروبي(، نظام إدارة المباني
تعد الناصر برو أحد المبتكرين في تقديم نظام عالي التقنية إلدارة المباني ذو 

طاقة فعالة والذي يعرف باسم نظام وحدة التركيب األوروبي EIB، بالتعاون 
مع شريكنا بيركر. يمكن ألنظمة EIB التحكم في كافة عمليات تشغيل المباني 

بما في ذلك ضبط درجة الحرارة وقياسات البناء األخرى. وتتميز أنظمة 
الناصر برو بأنها فعالة، مرنة وتوفر أقصى درجات الراحة وتقلل من استهالك 

الطاقة.
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From a simple switch to 
integrated solutions for 
intelligent homes – new 
technologies in building 
controls are developing at 
high speed.

بدءًا من المفتاح البسيط وصوالً 
إلى الحلول المتكاملة للمنازل 
الذكية – ويتم تطوير التقنيات 
الحديثة في أدوات تحكم البناء 
بسرعة عالية

التحكم في المباني
 المفاتيح واألفياش، والتحكم في

التشغيل اآللي للمباني



Large selection of products 
and manufacturers
Al Nasser Pro has listed a wide range of European 
and international manufacturing partners in order to 
offer best value solutions for all kinds of needs. We 
constantly screen the market for new technolgies and 
developments in the lighting industry to innovate our 
portfolio.

Turnkey solutions and supports
We support our customers in all stages of a 
lighting project:
1. Consulting and planning
2. Supply and installation
3. Testing and commissioning
4. Maintenance and repair services
5. Training and demo facilities (LightCube)

Looking at all different requirements of a lighting 
projects we create synergies and add extra value 
to projects. Through an in-depth understanding of 
individual customer needs and project frameworks, 
we can determine goals and suggest ways to reach 
them through lighting; ... be it the reduction of error 
rates in an industrial environment, raising motivation 
and performance of office workers or creating inviting 
atmospheres in a private home.

مجموعة كبيرة من المنتجات والمصنعين
أعدت الناصر برو قائمة تضم قاعدة عريضة من شركاء التصنيع األوروبين 

والدوليين بهدف تقديم أفضل حلول ذات قيمة لكافة أنواع االحتياجات. إننا 
نقوم بمراقبة السوق بشكل ثابت بحثاً عن تقينات وتطورات جديدة في مجال 

اإلنارة لتحديث خدماتنا.

حلول ومساعدات جذرية
إننا ندعم عمالئنا في كافة مراحل مشروع اإلنارة:

1.اإلستشارة والتخطيط
2.التوريد والتركيب

3.االختبار وبدء التشغيل
4.الصيانة وخدمات التصليح

5.التدريب ومرافق التجربة )اليت كوب(

نظرًا ألننا نهتم بكافة المتطلبات المختلفة لمشروعات اإلنارة، فإننا نخلق 
نوعاً من التجانس ونضيف قيمة إضافية إلى المشروعات. من خالل الفهم 

العميق الحتياجات العميل الفردي وإطارات عمل المشروع، يمكننا تحديد 
األهداف واقتراح طرق تحقيقها من خالل اإلنارة، .. عبر تقليل معدالت الخطأ 
في البيئة الصناعية مما يزيد من التحفيز ويعلو بأداء زمالء المكتب أو يخلق 

مناخ مشجع في المسكن الخاص.

Indoor Lighting

Surveillance systems

Outdoor Lighting

Switches and controls

Products and Services

المنتجات والخدمات

<

Quality guaranteed:
The quality of Al Nasser 
products is testified 
by major quality 
control institutes from 
Germany, Europe and 
Saudi Arabia.

جودة مضمونة:
يتم اختبار جودة منتجات الناصر 
برو من ِقبل معاهد ضبط الجودة 
الرئيسية في المانيا، اوروبا 
والسعودية

اإلنارة الداخلية

أنظمة المراقبة

اإلنارة الخارجية

المفاتيح وأدوات التحكم



Don‘t talk about light – experience it
Good lighting s like a good dinner: You can‘t talk about 
it – you have to taste it. Al Nasser has  developed a 
revolutionary new idea on how to experience lighting 
in a better way allowing customers to immerse  
themsleves into the fascinating world of lighting and 
lighting effects.

Al Nasser LightCube
The Al Nasser LightCube is a dynamic high tech 
environment to create any lighting atmosphere desired 
with the push of a button. How does wood look under 
different light? What about some coloured light for 
your garden area? How do you make a reception area 
give a real good first impression? You name it ...  
the LightCube gives you the perfect solution. The 
LightCube can be used for architects and designers to 
test ideas or learn about specific lighting techniques 
for their projects. The LightCube can demon-strate the 
benefits of quality lighting for a variety of application 
possibilities.

Free use for architects and interior designers
The LightCube can be booked for free by architects 
and interior designers for them to demonstrate the 
possibilities of lighting to their own clients. Al Nasser 
offers also support by our lighting experts to operate 
the space.

<

Al Nasser Flagship Store 
in Jeddah will open in 
Q1 2012. 

The store is home to the 
LightCube – a unique 
mockup room to test and 
experience lighting

سيتم افتتاح معرض الناصر 
فالج شيب في جدة في بداية 
2012. والمعرض هو تجربة 
فريدة إلختبار وتجربة اإلنارة.

<

The LightCube demon-
strates the possibilities 
of light for a multitude 
of applications – from 
homes to offices.

LightCube
Experience the possibilities 
of lighting

غرف اإلضاءة التمثيلية
تجربة إمكانيات اإلنارة

ال تتحدث عن اإلنارة – قم بتجربتها
إن اإلنارة الجيدة مثل وجبة العشاء الجيدة: ال يمكنك التحدث عنها – يجب أن 

تتذوقها. قامت الناصر بتطوير فكرة مستحدثة جديدة عن كيفية تجربة اإلنارة 
بشكل أفضل مما يسمح للعمالء بإدخال أنفسهم في عالم مدهش من اإلنارة 

ومؤثرات الضوء.

غرف اإلضاءة التمثيلية - الناصر
 هي بيئة ديناميكية عالية التقنية لخلق أي مناخ إنارة مطلوب بكبسة زر. كيف 
يبدو االْثاث الخشبي متأثرًا بمختلف أنواع اإلنارة؟ ماذا عن بعض اإلنارة الملونة 

لحديقتك؟ كيف تجعل صالة اإلستقبال تعطي انطباع اول جيد؟ هذا ما 
نسميه ... غرف اإلضاءة التمثيلية التي تمنحك الحل األمثل. يمكن استخدام 

غرف اإلضاءة التمثيلية للمعمارين والمصممين إلختبار األفكار وتعلم 
تقنيات اإلنارة المحددة فيما يتعلق بمشروعاتهم. يمكن لنظام غرف اإلضاءة 

التمثيلية عرض مزايا اإلنارة عالية الجودة للعديد من إمكانيات التطبيق.

استخدام مجاني للمعماريين والمصممين الداخليين
يمكن للمعماريين والمصممين الداخليين حجز غرف اإلضاءة التمثيلية مجاناً 

لعرض إمكانيات اإلنارة المتاحة لعمالئهم. كما تقدم الناصر الدعم من خالل 
خبراء اإلنارة لديها لتشغيل المساحة.



Supporting interior designers and architects
We see ourselves as supporters for interior designers, 
architects and consultants, helping them to make their 
ideas become reality. The Al Nasser Lighting Academy 
gives access to a large pool of experts and lighting 
knowledge through its seminar and events. We invite 
international experts from architecture, interior  
and lighting design for presentations and workshops  
creating a meeting place for local lighting and  
architectural specialists. 

Knowledge for investors
We understand the limitations and special  
requirements needed to make building projects and 
lighting applications successful and economical. The  
Al Nasser Lighting Academy addresses the needs of  
investors through special events for project managers 
in the construction industry. We bring planners,  
consultants and investors together with lighting  
experts to discuss new developments in the market 
and ways on to enhance the performance and  
durability of lighting solutions. We also offer tailor-
made in house seminars at your company.

For more information about events, themes and  
schedules of the Al Nasser Lighting Academy contact 
us at academy@alnasserco.com.

دعم المصممين الداخليين والمعماريين
ننظر ألنفسنا باعتبارنا يد العون للمصممين الداخليين، المعماريين 

واالستشاريين، حيث نساعدهم على الوصول بأفكارهم إلى أرض الواقع. 
تقوم أكاديمية الناصر لإلضاءة بمنح الفرصة لإلطالع على أكبر مجمع للخبرة 

والمعرفة في مجال اإلضاءة من خالل الحلقات الدراسية واألحداث التي 
تعقدها االكاديمية. إننا نقوم بدعوة الخبراء الدوليين في مجاالت اإلستشارات 

الهندسية، التصميم الداخلي واإلنارة لتقديم العروض وورش العمل مما 
يخلق مكان يجتمع فيه متخصصي اإلنارة واإلستشاريين المحليين.

تقديم المعرفة للمستثمرين
إننا نتفهم الحدود والمتطلبات الخاصة لنجاح مشروعات البناء وتطبيقات 

اإلضاءة وتقليل تكلفتها.
تلبي اكاديمية الناصر لإلضاءة احتياجات المستثمرين من خالل األحداث 

الخاصة لمديري المشروعات في مجال اإلنشاءات. نقوم بجلب المخططين، 
اإلستشاريين والمستثمرين معاً إلى جانب خبراء اإلنارة لمناقشة التطورات 

الجديدة في األسواق وسبل تعزيز أداء وقوة حلول اإلنارة. كما أننا نقدم 
حلقات دراسية داخلية مفصلة.

لمزيد من المعلومات بشأن الفعاليات، الموضوعات وجداول اكاديمية 
academy@alnasserco.com الناصر لإلضاءة ، أتصل بنا على

Inhouse Seminars 
at companies and 
organisations

Lighting trainings for 
ceatives

Networking events for 
the whole industry

Al Nasser Light Academy
Knowledge and training 
for professionals

أكاديمية الناصر لإلنارة
المعرفة والتدريب للمحترفين

ندوات دراسية داخلية 
للشركات والمؤسسات

تدريب إنارة للمبتكرين. فعاليات التواصل
لألحداث بشكل شامل.



     داصتقالا نلا صقن ت
 نلا صقن تضوع

References
Projects and solutions

المشاريع التي تم التوريد لها

King Abdullah Financial District (KAFD) 
Lighting by Noortek 
Wiring Devices by Berker
Access System by Fermax

PROJECT

PRODUCT

PROJECT
PRODUCT

Hilton Hotel, Jeddah
Wiring Devices by Berker 

PROJECT
PRODUCT

GOSI Park, Ghornata
Lighting by Noortek 
Wiring Devices by Berker

PROJECT
PRODUCT

Kingdom Tower, Riyadh
Wiring Devices by Berker

PROJECT
PRODUCT

برج المملكة، الرياض
مفاتيح و أفياش من بيركر أبراج غرناطة

إنارة من نورتك
مفاتيح و أفياش من بيركر

جامعة الملك عبدالله، ثول
إنارة من سالفي
إنارة من اركليوس
مفاتيح و أفياش من بيركر

المشروع
المنتج المشروع

المنتج
المشروع

المنتج

مبني القوات البرية، الرياض
دوائر تلفزيونية مغلقة  من اينيو
إنارة من نورتك

مركز الملك عبد الله المالي
إنارة من نورتك
مفاتيح و أفياش من بيركر
أنظمة العبور من فيرماكس

فندق هيلتون، جدة
المشروعمفاتيح و أفياش من بيركر

المنتج المشروع
المنتج

المشروع
المنتج

KAUST, Thuwal
Lighting by Salvi/Arcluce
Wiring Devices by Berker

PROJECT
PRODUCT

Landforces, Riyadh 
Eneo CCTV
Lighting by Noortek



impressum

Head office

Malaz - Salahidin Road   
P.O Box 1246 
Riyadh 11431

Tel : +966 1 477 77 00
Fax: +966 1 478 94 69

alnasser@alnasser.pro

GPS coordinates : 
N  24.569277
E  46.877954

Western Region Office

Tahliya Street  
P.O Box 20798 
Jeddah 21465

Tel : +966 2 6650888
Fax: +966 2 6633413

Eastern Region Office

King Abdulaziz Street
P.O Box 8492 
Dammam 31482

Tel : +966 3 8336509
Fax: +966 3 8329065

Riyadh

Jeddah

Makkah

Khamis Mushait

Madina

Qassim Dammam

Al Khobar

www.alnasser.pro


