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يا بيوفانيلي "Armeria Piovanelli" الشغف الذي تتناقله الأجيال. يرجع  تمثل أرم�ي
ي عام 

كة �ف يا-armeria" إىل تاريخ افتتاح ال�ش تاريخ تأسيس مصنع الأسلحة "أرم�ي
، بداية من الأب فيتوريو "Vittorio" الذي  1958، ولكن الحرفة بدأت قبل ذلك بكث�ي
كة  كان يتمتع بقدرة إدارية فريدة ورؤية بعيدة النظر والذي كان قادًرا عل ترك ال�ش
ي هذه 

كة رائدة �ف ي أصبحت اليوم �ش
لأبنائه ماركو وأندريا "Marco  و Andrea"وال�ت

ي جميع أنحاء 
ف بها عل نطاق واسع وعالمًيا، ويقدرها العمالء �ف الصناعة ومع�ت

يك جاد وموثوق به من جميع مصانع الأسلحة.  ف بها ك�ش العالم ومع�ت

يا بيوفانيلي "Armeria Piovanelli" فضالً عن كونها موزع لالأسلحة  تُعد أرم�ي
ي تُستمد فقط من 

والملحقات، الأك�ش تقديًرا نتيجة لمعرفتها العميقة بالمنتج ال�ت
ك مجالً لالرتجال.  ي ل ت�ت

ة والشغف الحقيقي بالحرفة الصعبة ال�ت الخ�ب
يا بيوفانيلي "Armeria Piovanelli" ح�ت فقط للحصول عل  يتم اللجوء غالًبا لـ أرم�ي
ف أو هواة التجميع يعلمون جيًدا تلك الخيمياء  مشورة أو تصليح وذلك لأن الرياضي�ي
يا بيوفانيلي  ي منافسة. إن أرم�ي

ي ينبغي تحقيقها لكسب الرضا أو الفوز �ف
المعقدة ال�ت

"Armeria Piovanelli" قادرة عل جعل تلك الخيمياء المطلوبة بشدة حقيقية وذلك 





EMPRESA



ف والأسلحة. ة والمعرفة العميقة بالمصّنع�ي بفضل الخ�ب

يا بيوفانيلي "Armeria Piovanelli" أك�ش  تمتلك أرم�ي
من 600 م�ت مربع من مساحة العرض، والمقسمة 

ة إىل "عوالم" مثل الصيد والدفاع والرماية  بخ�ب
ة، بالإضافة إىل المالبس وورشة التصليحات.  والذخ�ي

يا  ي أرم�ي
ومما يدل عل الخصوصية أن العميل �ف

بيوفانيلي "Armeria Piovanelli" يمكنه العثور عل 
ي العوالم 

ما يريده، وذلك لأنه يجب دعم التنوع �ف
وتقييمه بصورة صحيحة من خالل الأسلحة والملحقات 

ونيات المختلفة  لك�ت وعدسات المراقبة البرصية والإ
ف مختلفة. تماًما نظًرا لأن أهداف ونهج المستخدم�ي

يا بيوفانيلي "Armeria Piovanelli" الخدمة  تكمل أرم�ي
من خالل "نفق" يتألف من 4 خطوط تجارب عل 

مساحة 50 م�ت ويُعت�ب مثالًيا للمعايرة الأوىل لعدسات 
المراقبة البرصية للصيد والرماية ولختبار التصليحات.

ي يديرها موظفون أكفاء 
تضمن الورشة الداخلية ال�ت

ومتخصصون الدعم الفوري للعميل من خالل إجراء 
التصليحات أو التعديالت بسالح الصيد أو الرماية أو 

الدفاع.

يا بيوفانيلي "Armeria Piovanelli" ليست  إن أرم�ي
ي تعمل 

مجرد عالمة تجارية، ولكنها شعار العائلة ال�ت
ي هذا المجال منذ أجيال عديدة، مما 

وتحدد نفسها �ف
ام  ف افية وال�ت ي بها قدًما باح�ت

يجعل شغفها حرفة تم�ف
. كب�ي

كتنا: "أساتذة الحرفة المختارين لخدمة  مع شعار �ش
شغفك" ونرفق القيمة المضافة الخاصة بنا من خالل 

شعار بسيط وفوري!



ي 
يا بيوفانيلي "Armeria Piovanelli" �ف ي تجمع فريق عمل أرم�ي

تتلخص الروح ال�ت
كلمة "التواصل" إذا كان معناها القدرة عل نقل وتوضيح المعلومات المتعلقة 

بالمنتجات، بالإضافة أيًضا إىل مع�ف الميل إىل التثقيف بالستخدام الواعي لالأسلحة 
والمنتجات الدفاعية. 

ي هذا 
ة طويلة �ف يمثل تواصل الشغف القوة الحقيقية لفريقنا. يتمتع كل بائع بخ�ب

المجال، كما يتم تطوير المهارات باستمرار عن طريق اللتحاق بدورات تدريبية 
نتاج.  كة أو لدى مصانع الأسلحة خالل مراحل ما قبل الإ ي مقر ال�ش

للتطوير �ف

سيصبح كل عميل قادًرا عل عكس شغفه الحقيقي الذي يعرف البائع دائًما طريقة 
ك لهذه الرياضة العالقة بناءة وفعالة. إظهاره. يجعل القاسم المش�ت

ف بالإضافة  يا بيوفانيلي "armeria Piovanelli" دائًما بجانب الرياضي�ي تقف أرم�ي
ف حيث أنها حقيقة فريدة من نوعها من حيث اتساع العرض وحيادية  إىل الأولمبي�ي

ي يمكن أن تمتد إىل عمالئها.
النصيحة ال�ت

حقيقة إيطالية تماًما، ولكنها الآن مرجًعا مهًما عل الساحة الدولية.











 "Armeria Piovanelli" يا بيوفانيلي ي أرم�ي
ستجد �ف

ف يشاركونك  ف متخصص�ي عالمك، بالإضافة إىل موظف�ي
ي 

نفس الشغف. يمثل نشاط الصيد الجزء الرئيسي �ف
يا بيوفانيلي "Armeria Piovanelli" ول تفتقر إىل  أرم�ي

ء ح�ت للصياد الأك�ش تطلًبا.  ي
أي �ش

نود أن نوضح مجالت عمل "العوالم" لأننا نتعامل 
ي 

بشكل كامل مع جميع ما تحتاج إليه وما ترغب �ف
معرفته ونقدم المشورة لأي نوع من الحتياجات 

يا بيوفانيلي  ي أرم�ي
ي الواقع.  �ف

ي يتطلبها العالم �ف
ال�ت

"Armeria Piovanelli" يمكنك أن تسأل إذا كانت 
لديك شكوك متعلقة بنوع الصيد الذي ترغب به 

وستحصل عل الإجابات والنصائح الصحيحة لمواجهة 
التحديات الخاصة بك بصورة أفضل.

ف  ك الذي ستجده العنرص المم�ي يُعت�ب الشغف المش�ت
يا بيوفانيلي "Armeria Piovanelli" مما يجعلها  لـ أرم�ي
محددة للمنتجات بعناية ومطورة دائًما ونقدم أحدث 

البتكارات والحلول التكنولوجية المتطورة.

 Armeria" يا بيوفانيلي ي أرم�ي
يتألف عالم "الصيد" �ف

Piovanelli"من: أسلحة طويلة وأسلحة التصويب 
ة وعدسات المراقبة  البرصي وأسلحة الهجوم والذخ�ي

البرصية والحوامل وحقيبة الأسلحة وحقائب اليد 
 ، ف وحقائب السفر وحقائب الظهر والمالبس والسكاك�ي

ة  ي والتعلم، وذخ�ي
وكتب ومواد للتدريب الذا�ت

ة من الملحقات من جميع العالمات  ومجموعة كب�ي
التجارية.

ة  ف ي قطاع الصيد، ستجد جميع القطع الخاصة المم�ي
�ف

ي الهواء الطلق والصيد بالبندقية وجولت 
للصيد �ف

الصيد والصيد بالمراقبة.





 "Armeria Piovanelli" يا بيوفانيلي ي أرم�ي
ستجد �ف

ة من أسلحة الدفاع عن النفس أو الأسلحة  مجموعة كب�ي
لية من جميع أفضل العالمات التجارية، ولكن  ف الم�ف

ي 
فة هي المساعدة الخاصة ال�ت ما يجعل الخدمة مم�ي

اء سالح، ولكن  سيقدمها لك الموظفون. ل يكفي �ش
من المهم الحصول عل المعرفة المتعلقة بالختيار 
يا بيوفانيلي  ي أرم�ي

اء. ستتلقى النصيحة دائًما �ف وال�ش
اء والقيام  ي ال�ش

"Armeria Piovanelli" للتفك�ي جيًدا �ف
بذلك فقط بعد القتناع الفعلي وبعد تجربة السالح 

ي كل ظروف الستخدام النموذجية. 
بوضوح �ف

ة من الخيارات  ي عالم "الدفاع" مجموعة كب�ي
ستجد �ف

ة والأسلحة الطويلة وأسلحة الهجوم  لالأسلحة القص�ي
ة  والستهداف وعدسات المراقبة البرصية والذخ�ي

وحقيبة الأسلحة وحقائب اليد وحقائب السفر وحقائب 
ة من  ف ومجموعة كب�ي الظهر والمالبس والسكاك�ي

الملحقات.





يا بيوفانيلي  هذا هو العالم الأك�ش إثارة لـ أرم�ي
ي هذا التخصص 

. �ف ي
"Armeria Piovanelli" وللريا�ف

ات مختلفة، تمثل الخيمياء )كما  الذي يشمل تعب�ي
نود تسميتها( الصيغة المراد البحث عنها بكل قوتك! 

وبفضل مركز المنتجات المستعملة أيًضا سيجد 
ي من شأنها دعم الشغف 

ي هنا الفرص دائًما ال�ت
الريا�ف

ي خوض تجارب جديدة.
والرغبة �ف

يا بيوفانيلي  ي حب أرم�ي
لن يكون من الصعب أن تقع �ف

ي تمتلك أيًضا ترب 
"Armeria Piovanelli" ال�ت

ي تُعد إحدى 
كونكافردى "Trap Concaverde" ال�ت

كات الرماية الأك�ش أهمية المشهورة عل مستوى  �ش
ي إيطاليا وأوروبا الذي يمتلك 

العالم. المصنع الوحيد �ف
ي التدريب أو مواجهة 

12 حقل للرماية. يمكن للريا�ف
ي 

تحديات جديدة طوال العام، وكذلك المشاركة �ف
السباقات وحضور البطولت الرسمية.

ي كل جولة، وستشارك 
ي هذا العالم شغف �ف

ستعيش �ف
ة التقنيات والتفاصيل الخاصة بكل  ف ذوي الخ�ب المعلم�ي

يا  نوع من الأسلحة وكذلك يمكنك أن تعهد إىل أرم�ي
بيوفانيلي "Armeria Piovanelli" إجراء الصيانة الدورية 

والحفاظ عل كفاءة السالح.
ة من الأسلحة  يتألف عالمنا "الرماية" من مجموعة كب�ي
الطويلة وعدسات المراقبة البرصية وأسلحة الهجوم 
ة والأسلحة ذات القدرة المنخفضة  والأسلحة القص�ي

ة وأسلحة الرماية عل العالمة والمالبس  والذخ�ي
والبرصية والمحددة لالأهداف وجميع الملحقات 

المخصصة لذلك.





يا بيوفانيلي ي أرم�ي
 Armeria" لهذا العالم، فكرنا �ف

Piovanelli" ي تخصيص فرع عمل كامل: بيوفانيلي
 �ف

ة. مهنيون- "Piovanelli Vittorio" فيتوريو  الذخ�ي
 مخصصون ومدربون عل عالم المقذوفات، قسم عل

 درجة عالية من التخصص قادر عل معالجة وإعداد
ة لكل الأغراض .الذخ�ي

ة": قوالب الرصاصة والأفران ي عالم "الذخ�ي
 ستجد �ف

 ووحدات إطالق وأعمدة الدوران وأدوات التحديد
 الدقيق وتنظيف الخراطيش وحامل قذيفة ولوحة
  قذيفة وقاعدة علوية ومشاعل ومواد تلقيم ومواد

 ومطارق حركية ومسحوق اطالق الرصاص ووحدات
 إطالق وخراطيش وطلقات للمسدسات والبنادق

 ووحدات فحص الغاز ومكابس وموازين ومجتذب
 للرصاصة وموزعات وجميع الملحقات المخصصة

ة لأغراض ة من الذخ�ي  لذلك. بالإضافة إىل مجموعة كب�ي
.الردع

ة،- "Piovanelli Vittorio" بيوفانيلي فيتوريو  الذخ�ي
 تأسس لتلبية احتياجات العمالء الأك�ش تطلًبا

ي كل رصاصة.
ف الذين يبحثون عن الكمال �ف  والرياضي�ي

ي المركز"...وهنا يقال
 شعار القسم هو "المهنة الحرفية �ف

ك المجال لالرتجال ء، وهو بيان ل ي�ت ي
!كل �ش

تشحيم مصفوفة وخراطيش وطلقات كروية









يا بيوفانيلي "Armeria Piovanelli" عل  تمكنت أرم�ي
ي القطاعات المذكورة أدناه 

مر السنوات من التخصص �ف
كتطور طبيعي للشغف الذي يراه أولً الرياضيون ثم 

ون التقنيون الحقيقيون  ًا النا�ش هواة التجميع وأخ�ي
. ي والدوىلي

وتؤخذ كمرجع عل المستوى الوط�ف

يا بيوفانيلي "Armeria Piovanelli" يمكنك أن  ي أرم�ي
�ف

تجد العوالم الخاصة بك بهذه المفاهيم:

أسلحة الصيد والرماية	 
ة وخراطيش للصيد والرماية	  ذخ�ي
طلقات للصيد والدفاع	 
ة من أفضل العالمات التجارية	  مواد للذخ�ي
عدسات مراقبة برصية للصيد والرماية	 
ف وأسلحة للدفاع	  سكاك�ي
حقيبة أسلحة تقنية للصيد	 
أقواس ونشاب	 
مالبس رياضية وللصيد والرماية	 
ي وتصليح الأسلحة	 

الدعم الف�ف
خدمة المعايرة البرصية ح�ت 800 م�ت	 
أسلحة مخصصة 	 
نفق داخلي مع 4 خطوط لالختبار	 
خدمة حفظ الأسلحة	 





ي ورشة 
يا بيوفانيلي "Armeria Piovanelli" �ف تف� أرم�ي

ة بهذا المجال بصورة أفضل.  عملها الدراية والخ�ب
فريق عمل متخصص للغاية قادر عل التعامل مع أي 

نوع من التصليح أو تقديم المساعدة الفنية لجميع 
ة. تصليحات لأي نوع من  الأسلحة الطويلة والقص�ي

البنادق أو الأسلحة، وإدخال أنابيب جديدة والطالء 
ميم والتجديد،  بالكروم والتوسيع، والصقل، وال�ت

وتركيب وموازاة تصويب عدسات المراقبة البرصية، 
غالق وغ�ي ذلك. وتشمل  ي وضع الإ

والتصليحات �ف
الخدمة أيًضا "التصميم حسب الطلب" وصنع طلقات 

حسب الطلب للصيد والرماية، ومعايرة الأسلحة 
الناعمة والمدببة وأك�ش من ذلك لتحقيق الالزم، كما 
يا "Armeria" الخيمياء  ي أرم�ي

نحب أن نطلق عليها �ف
المثالية.

ام  ي وتضمن اح�ت
تعمل الورشة وفًقا لجدول زم�ف

ي 
الوقت، وذلك أيًضا بفضل العالقات الموحدة ال�ت

يا بيوفانيلي "Armeria Piovanelli" مع  ف بها أرم�ي تع�ت
جميع مصانع الأسلحة الأك�ش أهمية.

: ي تقدمها الورشة ما يلي
ف الخدمات ال�ت ومن ب�ي

 	
تصحيح وضبط أسلحة الصيد والرماية	 
طلقات حسب الطلب	 
ي بالسالح	  وضع لوح تناك�ب
تصليح وبناء الأجزاء الميكانيكية بأي سالح	 
صنع المستخرجات	 
صنع النوابض 	 
الصقل التقليدي أو الدمشقي أو بالعازل	 
تحولت الزناد الفردي	 
تحولت الزناد المزدوج	 
تحولت الزناد الفردي -المزدوج	 
ترميم الأسلحة ومركز متخصص لجمع الأسلحة	 
التخريش	 



再装弾
 التصليحات



"Armeria Piovanelli Srl" يا بيوفانيلي المحدودة كة أرم�ي �ش
)Via Cesare Battisti 19( IT-25017 LONATO DEL GARDA - Brescia

الهاتف: 0076 913 030 39+
info@armeriapiovanelli.it : ي

و�ف لك�ت يد الإ ال�ب
www.piovanelli.com: ي

و�ف لك�ت  الموقع الإ

ك  للحصول عل أي أخبار أو مستجدات أو عرض مسبق أو عروض ترويجية أش�ت
ي يمكن الوصول إىل النموذج المخصص لها عل 

ة الإخبارية لدينا وال�ت ي الن�ش
�ف

www.piovanelli.com




