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ARABIC EDITION FOOD INDUSTRY

إير إنترناشونال "Air International"، الشريك االستراتيجي للهواء ذي الجودة
لصناعة  المخصصة  الهواء  معالجة  الشركة وحدات  بالحيوية؛ حيث تصمم  المفعمة  الحديثة  اإليطالية  الشركات  من  واحدة  إنترناشونال  أير  تعتبر شركة 
الطحن، وتنفذها، وتركبها. تفخر شركة إير إنترناشونال بأعلى عدد من عمليات التركيب في إيطاليا؛ فبفضل النهج االستشاري والخبرة الفنية التي كونتها 
الشركة في المجال، تخصص شركة إير إنترناشونال أنظمتها وفًقا لطلبات العميل وهو ما يمثل مناط قوتها. وترى الشركة أن لكل طاحونة سماتها المختلفة 
سواء من ناحية هندسة المصانع، أو اإلنتاج، أو الجغرافيا. وبالمثل، فلكل عميل احتياجاته المختلفة. أما ما ال يتغير أبًدا فهو رغبة شركة إير إنترناشونال 
فائدة نوعية  الحصول على أفضل  الحبوب. وبغية  تمكنه من طحن  التي  البيئية  الظروف  توفير أفضل  العميل بغرض  احتياجات  باستيفاء كافة  والتزامها 
متزايد  نحو  على  بارامترات جوهرية  الضغط  وتكييف  والتبريد،  الحرارة،  واسترداد  والترطيب،  الترشيح،  عمليات  أضحت  فقد  ماكيناتها،  من  وإنتاجية 
في صناعة الطحن. وبفضل طبيعتها القياسية، يمكن دمج األنظمة التي تنتجها شركة إير إنترناشونال في المنتجات الجديدة أو يمكن دمجها في التركيبات 
أو الماكينات القائمة، بمساعدة إعدادات واعية معينة. وبالتالي، يسمح تصميم منتج إير إنترناشونال بترشيد التكاليف العامة إلدارة الطاحونة ورفع أدائها 
التقني، وتحسين بارامترات الجودة المتعلقة بنقاء منتجاتكم من الدقيق بفضل عملية الترشيح المزدوجة للهواء الداخل إلى الطاحونة. وقد ُدرَست كبائن إير 

إنترناشونال بغرض أن تستوفي المتطلبات التنظيمية األكثر انتقائية وهي قادرة على استيفاء القواعد الصحية األكثر طلًبا.
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Air International Srl

Air International, the right partner for quality air
Air International is a modern, dynamic Italian based 
company which designs, manufactures and installs 
specific air make up unit specifically engineered for 
the milling industry. Air International dominates with 
the highest number of installations the Italian market. 
Thanks to the consulting-like approach, the know-
how gained on-the-field and the ability to provide 
up-to-date custom tailored solution, Air International 
is earning an even wider presence in the world-wide 
milling market. Each mill has different characteristics, 
whether plant, production or geography, as well as each 
miller has different needs. What never changes for Air 
International is its willingness and commitment to meet 
the customer’s needs and to put him in a position 

to grind wheat in the best possible environmental 
conditions. Filtration, humidification, heat recovery, 
cooling and pressurization are, for the milling industry, 
increasingly fundamental parameters to obtain the best 
qualitative and productive benefit from their machinery. 
The modularity and flexibility of Air International 
systems make them suitable for the integration into 
new buildings or, with the inclusion of special ducts, into 
existing plants or buildings. The implementation of Air 

International’s products therefore allows, in addition to 
an optimization of the general management mill costs 
and an increase in the technical yield of your plant, also 
an improvement of the qualitative parameters referred 
to the purity of your flour thanks to a double filtration 
process of the air entering the mill. Air International 
cabins are designed to meet the most selective 
regulatory requirements and are able to meet the most 
requested food hygiene standards.


