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Zilal Cooling For Trading Co. found it in 2013 as specialized 
company in refrigeration field (commercial and industrial).

We are specialized in designing cold-stores, Supermarket, 
commercial refrigeration, and all components for 

refrigeration systems.

Since established company we tried to give our customers 
a good opportunity to serve them.

أنشئت شركة ظالل التبريد للتجارة في عام 2013 كشركة 
متخصصة في مجال التبريد التجاري والصناعي.

نعمل في تصميم وتنفيذ مستودعات التبريد والتجميد 
باإلضافة إلى ثالجات األسواق التجارية

توريد عناصر أنظمة التبريد بكافة أنواعها وأشكالها.

منذ التأسيس ونحن نرتقي لتلبية طلبات الزبائن وخدمتهم 
بشكل أفضل.
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Products & 
Services

المنتجات التي نقوم 
بتوفيرها وخدمتها
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Since 1918 Officine Mario Dorin offers innovative solutions for refrigeration and air-conditioning. 
Design, efficiency and reliability are the results of the best mechanical practices, of the most 
advanced technology and of all our technical know-how.
- Air cooled condensing units
- Semi hermitic reciprocating compressors
- Water cooled condensing units
- Semi hermitic reciprocating compressors double stage for low temperature applications
- Open type compressors.
- Spare parts.

شركة دورين
منذ العام 1918 ماريو دورين يقدم حلول مبتكرة للتبريد وتكييف الهواء, الكفاءة والموثوقية هي نتاج أفضل 

األعمال الميكانيكية والتكنولوجيا األكثر تقدما التي تقدمها دورين. ويتضمن:
- وحدات التكثيف بالهواء مع ضواغط دورين من النوع نصف المغلق

- ضواغط دورين من النوع نصف المغلق
- وحدات تكثيف مبردة بالماء

- ضواغط دورين ذو مرحلتين لتطبيقات الحرارة المنخفضة والتجميد السريع
- ضواغط دورين من النوع المفتوح

- قطع الغيار الخاصة بضواغط دورين

ITALY
إيطاليا
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The compressor is the heart of any refrigeration or air condition system. It must beat dependably. 
For over 75 years, the name BITZER has stood for worldwide leading compressor technology which 
gives you complete confidence in any refrigeration or air condition application.

شركة بيتزر
يعتبر الضاغط قلب كل نظام تبريد أو تكييف ويجب أن يكون محط للثقة, وكان اسم بيتزر ألكثر من 75 سنة في 

مكان القيادة لتكنولوجيا الضواغط حول العالم.
يتوفر لدينا وحدات التبريد والتجميد والضواغط ذات المكابس والضواغط اللولبية وقطع الغيار الخاصة بها.

GERMANY
أملانيا



ZILALCOOLING.COM6

P
R

O
D

U
CTS &

 SER
V

ICES

Emerson Climate Technologies is the world’s leading provider of heating, ventilation, air 
conditioning, and refrigeration solutions for residential, industrial, and commercial applications. 

We have the followings:
- Semi hermitic reciprocating compressors
- Spare parts
- Accessories

شركة كوبالند
كمبرسورات كوبالند من إنتاج مجموعة Emerson من أكبر الشركات المنتجة لمكونات أنظمة التبريد والتكييف 

والتدفئة
عالميا وتتمتع بسمعة عريقة وحضور قوي في المنطقة.

يتوفر لدينا
- ضواغط كوبالند من النوع نصف المغلق

- قطع غيار كوبالند
- طرفيات لضواغط كوبالند
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Rivacold was originally established in 1966 as a supplier of condensing units and hermetic systems 
to manufacturer of refrigerated counters and cabinets. As a result, through the years we have 
reached an important position as a manufacturer and distributor of components to the refrigeration 
and air conditioning industry in general.

We have the following items:
- Multi compressor packs
- Packaged system for compliant cabinets
- Plug-in packaged units for cold rooms
- Condensing units with hermitic compressor

شركة ريفاكولد
تأسست Rivacold في األصل في عام 1966 كمورد لوحدات التكثيف واألنظمة المحكمة لتصنيع العدادات 

والخزائن المبردة. نتيجة لذلك ، وصلنا عبر السنين إلى مكانة مهمة كشركة مصنعة وموزعة لمكونات صناعة التبريد 
وتكييف الهواء بشكل عام

تتوفر لدينا المنتجات التالية:
- المحطات المركزية

- أنظمة التبريد للثالجات 
- وحدات متكاملة لغرف التبريد 

- وحدات تبريد مع كمبرسورات من النوع المغلق

ITALY
إيطاليا
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For over 80 years now, Güntner AG & Co. KG has been a leader in refrigeration and air conditioning 
technology. Right from the very start, Güntner has always emphasized an extra, personal touch 
by keeping in close contact with its customers while developing solutions optimized to meet the 
specific needs of their markets and business sectors. From its beginnings as a service and repair 
shop for refrigeration equipment all the way to its current position as one of the world’s largest 
manufacturers of refrigeration components and systems.

We have the following items:
- Single air flow evaporators
- Dual discharge evaporators
- Industrial evaporators
- Air cooled condensers

شركة جونتنر
ألكثر من 80 سنة تعتبر شركة جونتنر رائدة في مجال التبريد والتكييف كما وصمت منتجاتها ببصمة خاصة من التميز 
من خالل الحفاظ على العالقة الوثيقة مع عمالئها ووضع الحلول المثلى لتلبية احتياج السو لتصبح واحدة من أكبر 

الشركات المصنعة ألنظمة التبريد والتكييف في العالم.

يتوفر لدينا اآلتي:
- مبخرات غرف التبريد والتجميد

- مبخرات مناطق التحضير
- المبخرات الصناعية
- المكثفات المركزية

GERMANY
أملانيا
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Heatcraft Worldwide Refrigeration provides climate control solutions for commercial refrigeration 
and industrial applications in more than 70 countries. We manufacture unit coolers, condensers, 
dry coolers, compressorized racks, condensing units, refrigeration systems, chillers and liquid 
coolers through many market-leading brands, including Friga-Bohn and HK Refrigeration. Heatcraft 
Worldwide Refrigeration is a business segment of Lennox International Inc.

We have the following items:
- Single air flow evaporators
- Dual discharge evaporators
- Industrial evaporators
- Air cooled condensers

شركة فريجابون
شركة هيت كرافت العالمية التي تعتبر الشركة األم لشركة فريجابون

يتوفر لدينا اآلتي:
- مبخرات غرف التبريد والتجميد

- مبخرات مناطق التحضير
- المبخرات الصناعية
- المكثفات المركزية

FRANCE
فرنسا
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Thermoway Thermal Devices company was established in 2010 in Istanbul, Turkey as a Turkish-
Italian joint venture. Our company, which was established by bringing together 25 years of sectoral 
information, set out to be a global player and to be preferred in local and global markets.

We have the following items:
- Single air flow evaporators
- Dual discharge evaporators
- Industrial evaporators
- Air cooled condensers

شركة ترموواي
تأسست Thermoway نتيجة لمشروع مشترك تركي - إيطالي ، وأصبحت من المنتجات المفضلة في األسواق 

المحلية واألجنبية بكفاءتها الحرارية ، ومساهمتها في حماية البيئة وجودة اإلنتاج ، فضاًل عن األسعار المعقولة ، 
األهمية التي توليها لرضا العمالء وخبرة 25 عاًما.

يتوفر لدينا اآلتي:
- مبخرات غرف التبريد والتجميد

- مبخرات مناطق التحضير
- المبخرات الصناعية
- المكثفات المركزية

TURKIYE
تركيا
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Taizhou Hispania Refrigeration Equipment Co.,LTD.is a China-Chile joint venture, manufacturing 
high quality Commercial and Industrial Evaporators, Condensers and Condensing units, supplying 
products which confirm with European quality standard branded Hispania. In order to meet every 
changing market requirements and developments, we made series tests in our own test room, to 
guarantee flexible work and suitable for extreme conditions.

We have the following items:
- Single air flow evaporators
- Dual discharge evaporators
- Industrial evaporators
- Air cooled condensers

شركة هسبانيا
شركة Taizhou Hispania Refrigeration Equipment Co.  هي مشروع مشترك بين الصين وشيلي، تقوم 

بتصنيع المبخرات التجارية والصناعية عالية الجودة والمكثفات ووحدات التكثيف، وتوريد المنتجات التي تؤكد معايير 
الجودة األوروبية التي تحمل عالمة هيسبانيا.

من أجل تلبية كل متطلبات وتطورات السوق المتغيرة، قمنا بإجراء اختبارات متسلسلة في غرفة االختبار الخاصة بنا، 
لضمان عمل مرن ومناسب للظروف القاسية.

يتوفر لدينا اآلتي:
- مبخرات غرف التبريد والتجميد

- مبخرات مناطق التحضير
- المبخرات الصناعية
- المكثفات المركزية

CHINA
الصني
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Eliwell has operated in the Refrigeration and Air Conditioning market for more than 30 years and 
offers high level quality and technology products, control systems and services for refrigeration 
units, both commercial and industrial, and for air conditioning.

We have the following items:
- Chiller and Freezer controllers
- Humidity controllers
- Central system controller and their transducer
- Control and power panel

شركة إيليويل
شركة ايليويل رائدة صناعات المتحكمات اإللكترونية ألنظمة التبريد والتكييف ألكثر من 30 سنة وتتمتع بسمعة 

وكفاءة ممتازة في األسواق العالمية.

- متحكم بالحرارة للتبريد والتجميد
- متحكم بالرطوبة وحساسات رطوبة

- متحكم بالمحطات المركزية والحساسات الخاصة بها
- لوحات تحكم وطاقة

ITALY
إيطاليا
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Electrical Boards for refrigerating plants PEGO S.r.l. has reached during the last 20 years a leading 
position in the electrical boards for refrigerating plants production.
Affirmed on the national market, with solutions always to the vanguard, PEGO expanded then on 
european and international level, supported by an efficient net of distributors.
PEGO S.r.l. is specialized in refrigeration and conditioning and offers a full range of products, 
suitable to every kind of application.

They produce the following products:
- Thermostats
- Electrical boards
- Data loggers
- Humidifiers 

شركة القبض
لوحات كهربائية لمحطات التبريد

خالل العشرين عاًما الماضية وصلت شركة PEGO إلى مكانة رائدة في مجال اللوحات الكهربائية إلنتاج محطات 
التبريد.

تم تأكيده في السوق الوطنية ، مع حلول دائًما للطليعة ، توسعت PEGO ثم على المستوى األوروبي والدولي ، 
مدعومة بشبكة فعالة من الموزعين.

متخصصين في لوحات تحكم التبريد والتكييف ويقدم مجموعة كاملة من المنتجات المناسبة لكل أنواع التطبيقات. 

يتوفر لدينا المنتجات التالية:
- متحكمات الحرارة والرطوبة

- لوحات التحكم بدارات التبريد 
- مسجل القراءات 

-  المركزية
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Castel is a leading supplier of refrigeration and air conditioning components, a 100% Italian-owned 
family-run company which has grown and established a name for itself since 1961 thanks to its 
outstanding innovation and constant desire to conquer new markets in Italy and abroad.

شركة كاستل
شركة كاستل تعتبر من الشركات الرئيسية الموردة لعناصر وإكسسوارات أنظمة التبريد والتكييف حول العالم وتتميز 

بتنوع منتجاتها وجودتها.

ITALY
إيطاليا
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ESK Schultze GmbH & Co.KG has manufactured components for the refrigeration, air-conditioning 
and heat pump industry since 1984. With this longstanding experience, today high-quality products 
are developed and produced under the brand name ESK.

شركة إي اس كي
شركة ألمانية تقوم بتصنيع مكونات أنظمة التبريد والتكييف والمضخات الحرارية الصناعية, تتمتع منتجاتها بجودة 

عالية وسرعة مواكبة التطور الحاصل في مجال التبريد.

GERMANY
أملانيا
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We follow the technological developments closely and move forward with sure and fast steps. 
Without compromising on quality, we offer cooling systems solutions such as cake aisles, 
delicatessen, dairy, in an environmentally friendly and efficient manner.

نحن نتابع التطورات التكنولوجية عن كثب ونتقدم بخطوات مؤكدة وسريعة. بدون المساومة على الجودة ، نقدم 
حلول أنظمة التبريد مثل ممرات الكيك واألطعمة المعلبة ومنتجات األلبان بطريقة صديقة للبيئة وفعالة.

تجهيــزات ســوبر ماركت
SUPERMARKET EQUIPMENT
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كمــا تتوفــر لدينــا منتجــات الشــركات اآلتية:

ALSO WE HAVE PRODUCTS
FROM THE FOLLOWING COMPANIES:

Spare Parts for all compressors Bitzer, Copeland, Dorin

GERMANY

GERMANY

ZIEHL-ABEGG
Fans

ITALY

MTH
Sliding and Hinged doors

EBM
Fans

SWITZERLAND

REFCO
Refrigeration accessories

UAE

TSSC
Sandwich Panel
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ITALY

SLOVENIA

HIDRIA
Fans

GERMANY

KRIWAN
Protection devices

DENMARK

DANFOSS
Refrigeration components

LU-VE
Evaporators and condensers

TURKIYE

SARBUZ
Evaporators and condensers

SWEP
Heat exchanger

GERMANY
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SPAIN

ITALY

PECOMARK
Central system

COLD ROOMS 
ACCESSORIES

REFRICOMP
Liquid receiver

ONDA
Shell & Tube

TURKIYE

ITALY

GOMAX
Flexible Hoses

COLD-FLEX
Flexible hoses

TURKIYE

Cod Rooms
LED Light

CHINA

ZILAL LED LIGHT
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ITALY

ITALY

USA

FRANCE

FRANCE

CAREL

DIXELL

EMKARATE

FERMOD

GENEGLACE

Electonic 
Controller

Electonic 
Controller

Perforation 
Oil

Door 
Accessories

ICE MACHINES
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GERMANY

ITALY

ITALY

ITALY

ITALY

KRIWAN

MIV

MPM

TGD

WTK

Protection 
devices

Door 
Accessories

Projection 
Gard Safety 
Systems

Glass Doors

Shell & Tube
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Selected Photos for our Projects
صور مختارة من المشاريع المنفذة

www.zilalcooling.com www.facebook.com/zilalcooling
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RIYADH BRANCH

3225 iben Hubairah Street Alzahra Dist. , Riyadh 12815 Kingdom Of Saudi Arabia

Tel: 00966 11 4790340   Fax: 00966 11 4791632   E-mail: abd@zilalcooling.com

JEDDAH BRANCH

King Fahd Branch Rd, Aziziyah, Jeddah 23337 Kingdom Of Saudi Arabia

Tel: 00966 12 6653990   Fax: 00966 12 6649770   E-mail: bader@zilalcooling.com

DAMMAM BRANCH

18th Street, Al Khalij, Dammam 32425 Kingdom Of Saudi Arabia

Tel: 00966 13 8084789   E-mail: zilald@zilalcooling.com

QASIM BRANCH

King Abdulaziz Street 52376 King Abdulaziz St. Buraidah Kingdom Of Saudi Arabia

Tel: 00966 16 3970580   E-mail: qassim@zilalcooling.com

www.zilalcooling.com


