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"دولي دول" ُتطور تقنية حصرية" "SteriMatعبارة عن نفق يضمن تعقيم كامل ومثالي
لألفرشة




تقنية " "SteriMatهي ابتكار تم إحداثه من طرف فريق البحث والتطوير لدى دولي دول
أول شركة في القطاع تضمن تعقيم بنسبة  100%لألفرشة

في سياق الوضعية الوبائية الحاليةُ ،تعلن شركة "دولي دول" الرائد الوطني في مجال األفرشة واألثاث على إصدار

تكنولوجيا حصرية " ،"SteriMatوهي عبارة عن نفق تعقيم من أجل تلبية احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن
منتوجات صحية كليا معقمة و  .و ُتعد هذه هي المرة األولى التي تقوم فيها شركة مغربية تعمل في قطاع األفرشة
بتطوير مثل هذه التكنولوجيا.
وتضمن تقنية " SteriMatالتعقيم األفرشة الحاملة للعالمات التجارية "دولي دول"" ،كينيدوسال" ،و"تيرابيديك" ،حيث
تتمثل مهمة النظام المُصمم من لدن مختبر "دولي دول" للبحث والتطوير في تمرير جميع األفرشة عبر نفق تعقيم ،و
ترتكز العملية في مجملها على تقنيتين تمت الموافقة عليها من لدن مهندسي "دولي دول" ،األولى هي الضوء باألشعة
فوق البنفسجية والثانية في محلول مطهر
 .وبمجرد تعقيم األفرشة يتم تثيث ختم  SteriMatعليها ،وهو ملصق يؤكد التعقيم ويمكن التعرف عليه من طرف جميع
المستهلكين.
ومن خالل " "SteriMatتؤكد "دولي دول" على مكانتها بصفتها فاعال رائدا في مجال االبتكار على مستوى السوق
المغربي ،وتواصل احتاللها المراتب األولى ،حيث سبق أن كانت في الصدارة خالل عدة مناسبات ،ذلك أنها أطلقت قبل 5
سنوات أول بونج معالج بالخزامى  ،وفي سنة  ،2016صممت الشركة فراش "بيو إنرجي" ،و كدلك
العالمة التجارية األولى التي تقدملروسور لسداري الحياة مدى ضمانة المغربي  ،وبعدها مباشرة سنة  2017بشراكة
PROMEDICALطبي فراش أول دولي دول اصدرت مع الجمعية المغربية لألطباء المتخصصين في أمراض الظهر
والمفاصل "." SOMAREF
تتوفر"دولي دول" على أكبر وحدة صناعية في أفريقيا ،وتبلغ طاقتها اإلنتاجية  15.000طن منبونج ومليون فراش في
السنة.

منتوجاتها بتسويق دولي دول تقوم في جميع أنحاء المغرب بفضل أسطول يضم أكثر من  150شاحنة ،و 10وكاالت
إقليمية وشبكة تضم  50متجرا متخصصا وأكثر من  1300بائع معتمد ، .تجعل "دولي دولي" من أفريقيا سوقا للتنمية.
والعالمة رائدة في ساحل العاج منذ عام .2016
شركة "دولي دولي" هي أول شركة في هذا القطاع حاصلة على شهادة " ،"ISO 9001كما حصلت على جوائز كثيرة
نذكر منها :جائزة أحسن مشروع للتوزيع لوجيستكي  ،وجائزة الجمهور (العالمة التي تحظى بالكثير من التقدير من لدن
المستهلكين) ،وجائزة أفضل عالمة تجارية .
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نبذة عن "دولي دول"

"دولي دول" هي شركة تابعة لبالمويري للصناعات والخدمات التي تجمع بين كافة األنشطة الصناعية وأنشطة التوزيع
التي تقوم بها المجموعة.
تم تأسيس الشركة منذ أزيد من  45سنة ،وهي رائدة في صناعات إسفنج البولي يوريثان واألفرشة واألثاث الداخلي.
وفي إطار مشروعها المؤسسي ،فتحت "دولي دول" رأسمالها لصندوق االستثمار " " DPIفي أكتوبر  ،2018مما
سيسمح لها بمتابعة طموحاتها التنموية بما يتماشى مع رؤيتها اإلستراتيجية في قطاع السيارات وفي أفريقيا.
نبذة عن بالمويري للصناعات والخدمات:
يترأس شركة بالمويري للصناعات والخدمات السيد سعد برادة صوني ،وهي مجموعة كبيرة متعددة القطاعات متواجدة
في المغرب وإفريقيا .أنشطتها التشغيلية تغطي قطاعات الصناعة والتوزيع ،والسيارات ،والتعليم ،والمناجم ،والفالحة.

