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About us

We at Al Thouq Al Fareed, 
 are a local company specialized in wood 

flooring. Established in February 2016 by Omani 
entrepreneurs, we proudly provide all services related 
to wood flooring, ranging from supply to installation 
to maintenance for our valued customers. In 
addition to wood flooring, we also provide services 

associated with VINYLS floors.
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Haitham Al Bahri
MANAGING DIRECTOR MESSAGE

We at Al Thouq Al Fareed are proud of our 
successful experience in wood floorings, 
which has come from the long journey 
we have had in this sector. We are very 
proud of being 100 %Omani led, as we 
place importance on the value of training 
and developing Omani youth within this 
industry. We are also proud to provide products and services 
of the highest quality, which satisfy the changing demands 
of the Omani market. We at Al Thouq Al Fareed consistently 
provide unique and beautiful products, which is reflected in 
our global partnerships with industry leaders from Europe 
to Asia. We never negotiate on quality, and we ensure our 
products have the highest quality through consistent visits 
to our strategic partners.
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OPERATIONS MANAGER MESSAGE
Hamad Al Julandani

Al Thouq Al Fareed means quality. Quality begins from 
you choosing your product and learning about all its 
specifications. Quality is shown in the interactions we have 
with you. Quality is when we listen and know what you want. 
Quality is present when we show up at the installation site, 
ready and happy to work. Quality is highlighted once we 
are done, and the place is ready. Quality is the feeling you 
get, when you first step into your beautiful new living space. 
Quality is Al Thouq Al Fareed!
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Mission 
We believe that the floor is 

the main foundational element 
for any room design. For this reason, 

we strive to provide our customers the 
satisfaction,beauty, and elegance associated 

with wooden floors, through providing 
high quality wooden floor products 

and services, at a very 
competitive price.



66

VISION
”We aspire to become the leading provider of wood flooring 
in Oman, and we aim to spread knowledge about the 
wellness and positivity that comes with healthy, 
modern living spaces"
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History

2015

2017

Our idea and mission 

were developed, and we 

began our journey!

We expanded our 

offering for flooring to 

over 100 options by 

partnering with strategic 

international suppliers.

2016

2018

Our first showroom was 

opened, showcasing 

over 30 different options 

for wood flooring.

We have introduced wall 

cladding to our services, 

allowing our customers 

to leverage unique 

designs for their spaces.
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2019

2021

We began sourcing new 

wall cladding products from 

specialized manufacturers 

in Turkey.

We began working with 

a specialized wooden 

flooring accessories 

company in Austria, to 

provide one of a kind 

accessories to our 

customers .

2020

2022

We established a very 

strategic partnership 

with a best-in-market 

manufacturer from 

Germany, revolutionizing 

our product offerings 

with incredibly high-

quality products. 

Stay tuned, we won’t 

stop providing more 

innovation and quality to 

your living spaces! 



9

Services
flooring and wall cladding.

Maintenance: 
We provide maintenance services for affected 

or damaged wood flooring as well as a range of 

proactive maintenance services aimed at allowing 

you to enjoy your flooring for as long as possible.

Products: 
We supply +100 options for wood flooring, as well 

as alternative flooring options such as Vinyl, SPC, 

and Outdoor options.

Installation: 
We provide flooring installation services for wood 

9
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How do we choose our products?

Quality is our top priority. We maintain a strict quality 

assurance policy and have many processes in 

place which ensure that the products and services 

you get, come at the highest quality possible, from 

manufacturing to installation. We believe that taking 

care of the environment is a collective responsibility, 

therefore we always try to source environmentally 

friendly products. 



11

How do we work?
Our customers are always at the center of what we 

do, therefore we have customized the value-chain 

we follow so that we deliver your project the way you 

want it, always.

This is how it works:

◊ Pick the product you want from our showroom 

or our website

◊ Tell us how big the space is (dimensions)

◊ We will give you a very competitive price

◊ Transfer a down payment %70 so we can 

begin the work

◊ We’ll show up at the time and place you want, 

and complete the installation

Enjoy your new beautiful living space!

11
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Featured projects | مشاريع مميزة

Main suppliers | الموردين الرئيسيين 

Featured clients | عمالء نفتخر بهم
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Wooden floor (Parquet flooring) | خامات الباركيه

Superior Advance: AC4, Dimension: 1380x193mm, Thickness: 8mm, V4
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Superior Advance Plus: AC4,  Dimension: 1380x244mm, Thickness: 8mm, V4
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Exquisit: AC4, Dimension: 1380x193mm, Thickness: 8mm, V4  
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Herringbone: AC4, Dimension: 665x133mm, Thickness: 8mm, V4
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Characteristics of our products
مميـــــــــــزات منتجـــاتنـــــــــــا

Abrasion resistant

Moisture resistant

Flame resistant

Resistant to 
cigarette burns

Comfortable underfoot

Natural

Impact-resistant

Scratchproof

Light Insensitive Low-maintenance

Stain-resistant Water Resistant



Contact us | تواصل معنا 

Website www.althouqalfareed.com 
E-mail  Sales@althouqalfareed.com
Contact

◊ +968 7993 3770
◊ +968 9099 7 1 1 9
◊ +968 9975 3424

Scan us by



آلية عمل الشركة

للزبــون فــي  الخدمــة  نحــن نعمــل دائمــا علــى توصيــل 
عليــه. المتفــق  الوقــت 

أختار المنتج من الموقع أو من صالة العرض. ◊
أخبرنا عن المساحة التي ترغب بتنفيذها. ◊
للمنتــج  ◊ األســعار  بعــرض  بتزويــدك  ســنقوم 

المحــددة. والمســاحة 
مــن  ◊  %70 دفــع  خــال  مــن  الطلــب  بتأكيــد  قــم 

اإلجمالــي. المبلــغ 
أختــار الوقــت الــذي يناســبك ليقــوم الفريــق بتنفيــذ  ◊

العمــل وأســتمتع بأرضيــة جميلــة ومثالية.
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كيف نختار منتجاتنا

أســاس منتجاتنــا و خدماتنــا هــي الجــودة , حيــث أننــا نعمــل 
دائمــا علــى توفيــر منتجــات صديقــة للبيئــة، ونعمــل علــى توفيــر 
الجــودة العاليــة فــي كل مراحــل العمــل, ابتــداء مــن وصــول 
المنتــج و تخزينــه إلــى تركيبــه و صيانتــه، و لتحقيــق ذلــك فنحــن 

نقــوم بزيــارات ميدانيــة إلــى مصانــع شــركائنا االســتراتيجيين.



21

خدماتنا
توفير المنتج: 

لدينــا أكثــر مــن 100 خيــار لألرضيــات الخشــبية. أيضــا نوفــر 
 ,SPC ،بدائــل األرضيــات الخشــبية مثــل أرضيات الفينيــل

وأرضيــات خارجيــة . 

تركيب األرضيات الخشبية:
 نقــوم بتركيــب مختلــف األرضيــات الخشــبية كمــا نقــوم 

بخدمــة كســوة الجــدران.
الصيانة:

نقوم بصيانة أي تلف يلحق األرضيات الخشبية.

88
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2022
الــذوق الفريــد بــدأ بفكــرة و هــذه الفكــرة 

لــم تنضــب بعــد و مســتمرة بتقديــم جودة 

عاليــة فــي صناعــة األرضيــات الخشــبية. 

قصتنــا لــم تنتهــي و ال زلنــا فــي بدايتهــا ! 

2021
بدأنــا باســتيراد مكمــات و اكسســوارات 

ــا. ــن النمس ــبية م ــات الخش لألرضي

2020
جــودة  فــي  نوعيــة  نقلــة  فيهــا  تمثلــت 

المنتجــات التــي نقدمهــا بإضافــة شــراكة 

متخصصــة  ألمانيــة  شــركة  مــع  جديــدة 

الخشــبية. األرضيــات  فــي 

2019
رفعنــا مــن معاييــر جــودة منتجاتنــا و بدأنــا 

باســتيراد منتجــات خشــبية مــن تركيــا و 

خاصــة فــي مجــال كســوة الجــدران.
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البدايــة كانــت فكــرة، فكــرة تتلوهــا أفــكار 

عــن مشــروع عمــل مبتكــر ومطلــوب فــي 

ســوق العمــل حتــى نبعــت فكــرة الــذوق 

الفريــد فــي أكتوبــر 2015.

2015

تنــوع  زيــادة  فــي  تمثلــت  الســنة  هــذه 

المنتجــات لتصبــح أكثــر مــن مئــة نــوع و 

ذلــك بالتعــاون مــع شــركاء عمــل آخــرون. 

2017

فــي فبرايــر 2016 كانــت البدايــة الرســمية 

ذلــك  وتمثــل  الفريــد،  الــذوق  لمشــروع 

فــي افتتــاح صالــة عــرض تضمنــت أكثــر 

مــن ثاثيــن خيــار لألرضيــات الخشــبية. 

2016

مجــال  فــي  بالتوســع  بــدأت  خدماتنــا 

خدمــة  فشــملت  الداخلــي  التنفيــذ 

خشــبية.  بمنتجــات  الجــدران  كســوة 

2018

تاريخ الشركة
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نؤمــن فــي الــذوق الفريــد أن األرضيــة هــي 
األســاس فــي أي تصميــم و ألجــل ذلــك نحــرص 

دائمــا علــى توفيــر أرضيــات خشــبية ذات جــودة عاليــة، 
عصريــة و ذات نمــط معيشــي صحــي، ليــس فقــط مــن خــال توفيــر 

المنتــج بــل نحــرص دائمــا علــى تقديــم خدمــة كاملــة للزبــون تتضمــن 
ظهــوره  يكفــل  بمــا  مشــروعه  تكويــن  فــي  المشــاركة 

إضافــة  علــى  نحــرص  لــذا  األكمــل،  بالشــكل 
اللمســة الجماليــة للمــكان. 

رسالة الشركة
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رؤية الشركة

رؤيتنــا فــي الــذوق الفريــد أن نكــون رواد فــي األرضيــات الخشــبية مــن خــال 
توفيــر منتجــات وخدمــات ذات جــودة عاليــة، باإلضافــة إلــى ذلــك فنحــن نســعى 

لنشــر ثقافــة أماكــن العيــش ذات الطابــع الحديــث والصحــي فــي المجتمــع. 
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كلمة مدير العمليات

ــل  ــار المنتــج المناســب للعمي ــدأ باختي ــط دائمــا بالجــودة، والجــودة تب ــد يرتب ــذوق الفري ال
و معرفتنــا بجميــع تفاصيــل ومواصفــات المنتــج، كمــا أنهــا تتضمــن تنســيق القطــع 
الجــودة فــي  تأتــي مــن بعدهــا  الزبــون،  الــذي يختــاره  للمنتــج  المصاحبــة  الكماليــة 
شــكل الخدمــة المقدمــة للعميــل مــن ناحيــة  تجهيــز المــكان قبــل وبعــد التركيــب، 
هدفنــا كفريــق عمــل متخصــص فــي تركيــب األرضيــات الخشــبية هــو اإلســتماع للعميــل 
ــح  ــكل صحي ــات بش ــب األرضي ــى تركي ــل عل ــع والعم ــل الموق ــه لتفاصي ــد وصف ــدا عن جي
ــا  ــد لدين ــه يوج ــا أن ــة، كم ــودة عالي ــون ذا ج ــل و يك ــب وذوق العمي ــا يناس ــي بم واحتراف
فريــق متخصــص فــي صيانــة األرضيــات فــي حــال حــدوث أي خلــل، ونحــن فــي الــذوق 
ــوع  ــمل رب ــا تش ــبية و خدمتن ــات الخش ــذ األرضي ــي تنفي ــون ف ــا متخصص ــز بأنن ــد نعت الفري

ــة. ــان كامل عم

حمد الجلنداني
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كلمة المدير اإلداري
هيثم البحري

من نحن ..؟

ــي  ــبية الت ــات الخش ــال األرضي ــي مج ــا ف ــاح تجربتن ــر بنج ــد نفتخ ــذوق الفري ــي ال ــن ف نح
ــادة األعمــال، وكمجلــس إدارة  ــرات و تجــارب أخــرى ســابقة فــي ري جــاءت مــن نتــاج خب
عمانــي بحــت فإننــا نهتــم بــأن نؤهــل و نوظــف الكــوادر العمانيــة فــي مجــال عملنــا، 
كمــا أننــا نفتخــر بتقديــم خدمــات و منتجــات ذات جــودة عاليــة تناســب الــذوق العــام 
ــا و  ــك اســتطعنا أن نوفــر منتجــات مــن أوروب ــي، و نتيجــة لذل ــات الســوق المحل ومتطلب
ــك فــإن أعضــاء مجلــس اإلدارة يقومــون  ــة، و لتحقيــق ذل شــرق آســيا بمواصفــات عالمي

بزيــارات ميدانيــة إلــى مصانــع الشــركاء التــي تجمعنــا معهــم عاقــات اســتراتيجية. 

 الــذوق الفريــد شــركة  متخصصــة فــي األرضيــات الخشــبية باإلضافــة ألرضيــات الفينيــل، باشــرت الشــركة 
عملهــا بشــكل رســمي فــي فبرايــر 2016 بــإدارة عمانيــة بحتــة، نفتخــر بتقديــم خدمــة كاملــة و ذات جــودة 

عاليــة تبــدأ بتوفيــر المنتــج و تركيبــه و توفيــر الضمــان عليــه و صيانتــه. 
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الــــذوق الفــــريد


