
جـرِّتــنــا  لألفضل



Rocks Company is proudly launching the first 
LPG Composite Cylinders in Lebanon

The idea came after nightmares of LPG Cylin-
ders worries… Sudden LPG shortage… Carrying 
a 25Kg Cylinder and replacing it! Search for the 
12mm wrench… NO, the 14… Sorry, perhaps the 
16mm Fits! Get your rubber gasket, tight it well… 
test it!

After an approximately 20 minutes job: Is it safe? 
Any leakage? And those questions remain for a 
whole month until your replace it again… 

Its time after 100 years of using Traditional 
Steel Cylinders (TYPE I Generation) to change to 
Composite Cylinders (TYPE IV Generation) and 
benefit from features like:

•	 Lightweight; 60% less than traditional steel 
cylinders

•	 Translucent; you can see gas level
•	 Cleanliness; No rust and ECO friendly
•	 Elimination of explosion risks in case of fire

With ROX, you will never worry seeing your child 
near a Gas Cylinder anymore!
With ROX, you will never feel that LPG is a risk 
source when you follow safety LPG precautions!
With ROX, you will experience the new innovation 

that will bring confidence in the use of LPG and 
remove your previous LPG nightmares!

Say BYE BYE to Hand Wheel Manual Valves 
and experience the BEAUTY of the Safest Self  
Closing Automatic Snap Tight Valve

Finally, Let us Live the new LPG experience…
Let us Welcome the new ROX Composite Cylinders…

تفخــر رشكــة روكــس بإطــاق أســطوانات املــواد املركبــة األوىل 
للغــاز البــرويل املُســال يف لبنــان.

ــة  جــاءت الفكــرة بعــد مخــاوف وكوابيــس اســطوانات الغــاز الحاليّ
بــوزن 25 كلــغ  الغــاز... حمــل أســطوانة  ... نقــص مفاجــئ يف 
ال 14...  الربــط 12 مــم... كا،  إبحــث عــن مفتــاح  واســتبدالها! 
املعــذرة، لرمبــا 16 مــم هــو املناســب! إحصــل عــى الطــوق 

املطّاطــي، إحزمــه جيّــداً... قــم بتجريبــه!

بعــد عمــل مّدتــه حــوايل الـــ 20 دقيقيــة: هــل هــو آمــن؟ هــل مــن 
أّي تــّرب؟ وتبقــى هــذه األســئلة تــدور يف ذهنــك ملــّدة شــهٍر 

كامــل إىل حــن اســتبدالها مــرّة أخــرى...

لقــد حــان الوقــت، مــن بعــد 100 ســنة مــن اســتخدام اســطوانات 
الغــاز التقليديّــة )الجيــل األّول( إىل اســتخدام اســطوانات الغــاز 
الكومبوزيــت )الجيــل الرابــع( واالســتفادة مــن ميــزات عــّدة مثــل:

وزن خفيف، 50% أقّل من وزن االسطوانات التقليديّة.	 
الشفافية، بإمكانك أن ترى مستوى الغاز داخل األسطوانة.	 
النظافة، ال صدأ بعد اآلن وصديقة للبيئة.	 
القضاء عى مخاطر االنفجار يف حالة الحريق.	 

مــع روكــس، لــن تقلــق بعــد اآلن لــدى رؤيــة طفلــك بالقــرب مــن 
أســطوانة الغــاز!

مــع روكــس، لــن تشــعر أبــداً بــأن غــاز البــرول املُســال هــو مصــدر 
خطــر بعــد اتبــاع إحتياطــات الســامة!

ــذي ســيجلب لــك  ــد ال ــكار الجدي مــع روكــس، ســوف تواجــه االبت
وإزالــة  البــرول املُســال  غــاز  اســتخدام  الثقــة والطأمنينــة يف 

الســابقة. كوابيســه 

قُــْل وداعــاً للصّامــات اليدويّــة واختــر أمــان وجــال الصــّام 
األوتوماتيــي الســهل الركيــب.

أخرياً، دعونا نعيش تجربة غاز البرول املُسال الجديدة...
دعونا نرّحب باسطوانات املواد املركبة الجديدة من روكس...



جـرِّتــنــا لألمان
أأمن

تركيبة متطورة، ما بتنفجر. 

In our industry, safety comes 
first. ROX cylinders unmatched 
safety record is backed by over 
12 million cylinders in use 
by families and businesses  
worldwide. For 15 years, our 
cylinders have been performing 
in / withstanding diverse 
weather conditions ranging 
from - 40 degrees celsius in 
arctic regions, to +65 degrees 
celsius in tropical, coastal and 
desert regions.
Our cylinders withstand a 
burst pressure that is twice 
as high as the traditional steel  
cylinders. And, because they 
will not BLEVE, the risk of  
explosion in case of fire is  
eliminated.

يُعــد األمــان أمــراً بالــغ األهميــة يف مجــال 
روكــس  أســطوانات  وتتمتــع  صناعتنــا. 
بســجل حافــل باألمــان بدليــل اســتخدام 
أكــر مــن 12 مليــون أســطوانة يف املنازل 
والــركات يف جميــع أنحــاء العــامل. ملــدة 
15 عامــاً، اســتمرت أســطواناتنا بالعمــل 
ــة التــي  يف ظــل مختلــف الظــروف الجوي
تــراوح مــن -40 درجــة مئويــة يف مناطــق 
ــة  القطــب الشــايل إىل +65 درجــة مئوي
والســاحلية  اإلســتوائية  املناطــق  يف 
والصحراويــة. تتحمــل أســطواناتنا ضغــط 
انفجــار يعــادل ضعــف ما تتحملــه مثيالتها 
املصّنعــة مــن الحديــد. ونظــراً ألنهــا لــن 
تنفجــر بســبب ضغــط الغــاز املســال عنــد 
تعرضــه للحــرارة، فــإن مخاطــر االنفجــار يف 

حالــة حــدوث حريــق غــر واردة.

IT’S 
SAFER

أكر
أمـانـاً



جـرِّتــنــا لرنتاح
أخف

أخف 50% من الجرة التقليدية .

ROX Cylinders lighter weight 
is one of its most user-friendly 
attributes, allowing easy  
handling. Our cylinders are  
typically less than half the 
weight of their steel equiva-
lents. They are also easier to 
lift and handle, for just about 
anyone. Which means less  
injury risks as well as increased 
customer  satisfaction.

روكــس  أســطوانات  وزن  خفــة  تُعــد 
إحــدى أفضــل ســات االســتخدام مــا 
يتيــح تعامــالً مرنــاً لعمالئنــا مــن األفــراد 
والــركات، حيــث تــزن أســطواناتنا فعليــاً 
مــن  املصنوعــة  مثيالتهــا  وزن  نصــف 

الحديــد.
ســهلة  أســطواناتنا  كــون  إىل  باإلضافــة 
معهــا  والتعامــل  واإلمســاك  الحمــل 
لجميــع األفــراد تقريبــاً. وبالتــايل ينخفــض 
ارتفــاع  إىل  باإلضافــة  اإلصابــة  خطــر 

الزبائــن. رىض  مســتوى 

IT’S 
LIGHTER

خــف  أ
وزنـــــاً



جـرِّتــنــا للنضافة
أنضف

ما بتصدي. 

The cost of refurbishing steel 
cylinders and its environmental 
impact are often underestimat-
ed. Additionally, refurbishment 
does not eliminate the risk of 
rust returning.

ROX cylinders do not rust or 
deteriorate, which means no 
more stains in the places on 
which they are placed.

غالبــاً مــا يتــم اإلســتهانة يف تكلفــة إعــادة 
تأهيــل أســطوانات الحديــد وأثرهــا البيئــي. 
باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن عمليــة التأهيــل 

ال يلغــي خطــر الصــدأ مــرة أخــرى.
تتلــف  روكــس ال تصــدأ وال  أســطوانات 
ــن  ــب مــ وذلــك يعنــي ال عالمــات ورواســ
الصــــدأ يف األماكــن التــــي توضــع فيهــا.

IT
DOESN’T
RUST

تتحدى 
الصـدأ



جـرِّتــنــا لنشوف
أوضح 

شوف مستوى الغاز. 

Customers can easily see the 
gas level and know when it’s 
time to refill, which means they 
will be less likely to run out of 
gas while the cylinder is in use. 
A simple quick visual check is 
enough to confirm the level of 
LPG. We build customer trust 
and preference with this unique 
feature.

ملحتــوى  الرؤيــة  شــفافية  ميــزة  إن 
ــى  ــدرة ع ــن مق ــح الزبائ ــطوانات مين األس
األســطوانة،  تعبئــة  إعــادة  موعــد  تقديــر 
لديــه  الغــاز  نفــاذ  حالــة  بتجنــب  وبذلــك 
يســببها  التــي  الطــوارئ  حالــة  وبتجنــب 
ــة  ــة كافي ــرة رسيع ــرد نظ ــاز. فمج ــاد الغ نف
البــرويل  الغــاز  مســتوى  مــن  للتحقــق 
املســال. نحــن نبنــي ثقــة مــع الزبائــن مــن 

الفريــدة. امليــزة  هــذه  خــال 

IT’S 
TRANSLUCENT

نـصـف 
شفافة



Our Mission

Quality

مهمتنا 

جودة

Our mission is to transform the use of portable 
gas into a safer, easier experience for today’s 
consumers.
Our cylinders are in use worldwide across a wide 
range of domestic and lifestyle applications:

COOKING BBQ HEATING MARINE CAMPING

ROX cylinders are produced at HEXAGON  
RAGASCO state-of-the-art manufacturing plant 
in Norway. The fully automated production line 
is the only one of its kind in the world and is 
capable of producing up to 2 million cylinders  
every year. Quality is assured throughout all steps 
in the value chain and all processes are certified 
according to ISO 9001. During the manufacturing 
process, there are more than 35 points where 
production data on each cylinder is collected and 
stored for full traceability.

مهمتنــا هــي تحويــل عمليــة اســتخدام الغــاز املحمــول إىل تجربــة 
أكــر أمانــاً وســهولة للمســتهلك يف وقتنــا الحــايل.

تُســتخدم أســطواناتنا يف جميــع أنحــاء العــامل يف العديــد مــن 
املجــاالت املنزليــة والحياتيــة:

الطهي الشواء التسخن املاحة البحرية التخييم

يتــم إنتــاج أســطوانات روكــس يف مصنــع هيكســاغون راغاســكو 
يف الرنويــج املــزود بأحــدث التكنولوجيــا. يتميــز خــط اإلنتــاج لدينــا 
املـُـدار آليــاً بالكامــل بكونــه الوحيــد مــن نوعــه يف العــامل وذلــك 
ــون أســطوانة كل عــام.  ــاج حتــى 2 ملي ــه عــى إنت مــن خــال قدرت
يتــم ضــان الجــودة يف عمليــة التصنيــع بأكملهــا املعتمــدة 
وفقــاً ملواصفــات ISO 9001. أثنــاء عمليــة التصنيــع، يوجــد أكــر 
مــن 35 نقطــة لجميــع بيانــات اإلنتــاج الخاصــة بــكل أســطوانة 

ــة تتبعهــا بالكامــل. وتخزينهــا إلمكاني

Innovation 
اإلبداع

Hexagon Ragasco is the leading manufacture of 
seamless composite cylinders. 
The manufacturing process is as follows:

•	 First, an inner liner of polyethylene (HDPE) is 
blow-molded.

•	 Glass fibers and resin are then wound around 
the liner to create the pressure vessel.

•	 To provide even greater strength and bring an  
element of design to the cylinder, we add 
an outer layer in the form of a polyethylene 
(HDPE) casing.

The entire process is done in-house and is fully 
automated – starting with the raw materials 
to the completed cylinders on pallets ready for 
shipment, making Hexagon Ragasco the most 
efficiently produced composite cylinders in the 
world.

صناعــة  يف  الرائــدة  الركــة  هــي  راغاســكو  هيكســاغون 
األســطوانات املصنعــة مــن األليــاف الزجاجيــة غــر امللّحمــة. 

يــي: كــا  هــي  التصنيــع  وعمليــة 

 	 )HDPE( ايثيلــن  البــويل  مــن  داخليــة  بطانــة  قولبــة  أوالً، 
بالنفــخ.

ثــم إحــكام البطانــة باألليــاف الزجاجيــة والراتينــج لصنــع وعــاء 	 
الضغط.

ولتوفــر قــوة أكــر وإدخال عنــر التصميم يف األســطوانة، 	 
قمنــا بإضافــة طبقــة خارجيــة عــى شــكل غــالف مــن البــويل 

.)HDPE( إيثيلن 

والعمليــة بأكملهــا تتــم يف مصنــع الركة وبشــكل آيل بالكامل، 
عــى  النهائيــة  األســطوانات  حتــى  الخــام  املــواد  مــن  بدايــًة 
منصــة نقالــة جاهــزة للشــحن. كل ذلــك يجعــل مــن أســطوانات 

هيكســاغون راغاســكو األعــى كفــاءة يف العــامل.



The Standards

 ,With more than 12 million cylinders worldwideاملواصفات
our cylinders are approved and certified in more 
than 70 countries.

ROX cylinders comply with a wide range of Leba-
nese and International standards and approvals. 
The principal ones include:

•	 ISO 9001
•	 NL - ISO 11119-3 Lebanese Standard issued 

by the Lebanese Standard Institution LIBNOR
•	 ISO 11119-3
•	 EN 12245
•	 DOT- SP 12706
•	 TC-SU-5931

مــع أكــر مــن 12 مليــون اســطوانة حــول العــامل، اســطواناتنا 
معتمــدة وموافــق عليهــا يف أكــر مــن 70 بلــدا.

املواصفــات  مــن  عديــد  مــع  روكــس  أســطوانات  تتطابــق 
اللبنانيــة واملوافقــات الدوليــة. وتشــمل األساســية  القياســية 

منهــا:

	 •ISO 9001
	 NL - ISO 11119-3 مواصفــة لبنانيــة قياســية صــادرة •

  LIBNOR عــن مؤسســة املواصفــات واملقاييــس اللبنانيــة
ــدد 30 ــام 2012 ع ــمية ع ــدة الرس ــرت يف الجري ن

	 •ISO 11119-3
	 •EN 12245
	 •DOT- SP 12706
	 •TC-SU-5931

We, ROCKS S.A.L the authorized dealer of Hexagon Ragasco and SRG Rotarex in 
Lebanon, are proud to be the first and only company that is providing the local 

Lebanese Market with TYPE IV LPG Cylinders manufactured by the Norwegian 
Company Hexagon Ragasco equipped with the Automatic Valve manufactured 

by the German Company SRG Rotarex.

AbOUT HExAGON RAGASCO

Hexagon Ragasco is the world’s leading producer 
of state-of-the-art composite LPG cylinders 
for lifestyle and business applications and its 
approved in over 70 countries worldwide.
Our production facility is located in Raufoss,  
Norway. Hexagon Ragasco is a subsidiary of 
Hexagon Composites ASA, a global market leader 
in lightweight composite cylinders for the storage 
and transportation of gas under pressure. 

AbOUT SRG ROTAREx

The company Schultz Rackow Gasteknik, known 
as SRG, was founded in 1932. Today, the German 
company SRG is the world leader in premium 
quality LPG cylinder valves and pressure regulators. 

AbOUT CODAN

Codan, a leading company from Denmark since 
1908, specialized in rubber material technology 
including manufacturing of quality European 
LPG hoses.

نحــن، رشكــة روكــس ش.م.ل. الوكيــل الحــري لركــة هيكســاغون راغاســكو وس.ر.غ روتاركس 
ــاين  ــد الســوق اللبن ــدة التــي تقــوم بتزوي ــأن نكــون الركــة األوىل والوحي ــان، نفتخــر ب يف لبن

باســطوانات الجيــل الرابــع للغــاز البــرويل املســال املُصّنعــة مــن قبــل رشكــة هيكســاغون 
س.ر.غ  قبــل  مــن  املُصّنــع  األوتوماتيــي  بالصــام  املــزودة  الرنويجيــة  راغاســكو 

ــة. روتاركــس األملاني

معلومات عن هيكساغون راغاسكو إيه إس

هيكســاغون راغاســكو هــي الركــة الرائــدة يف العــامل يف إنتــاج 
ذات  املســال  البــرويل  للغــاز  الزجاجيــة  األليــاف  أســطوانات 
التكنولوجيــا املتطــورة لاســتخدام الحيــايت ويف مجــال األعــال 

ــة. ــن 70 دول ــر م ــدة يف أك ــي معتم وه
روفــوس  مدينــة  يف  براغاســكو  الخاصــة  اإلنتــاج  منشــأة  تقــع 
لركــة  تابعــة  رشكــة  هــي  راغاســكو  هيكســاغون  بالرنويــج. 
هيكســاغون كومبوزيتــس إيــه إس ايــه، وهــي رشكــة رائــدة عامليــاً 
يف مجــال األســطوانات املصنعــة مــن األليــاف الزجاجيــة خفيفــة 

الــوزن لتخزيــن الغــاز املضغــوط ونقلــه.

معلومات عن س.ر.غ روتاركس

راكــو غاســتكنيك، واملعروفــة باســم  تأسســت رشكــة شــولتز 
هــي  األملانيــة  س.ر.غ  رشكــة  اليــوم،   .1932 عــام  يف  س.ر.غ، 
ــرول املســال  ــاز الب ــا يف صامــات اســطوانات غ ــدة عاملي الرائ

ومنظــم الضغــط ذات الجــودة العاليــة. 

معلومات عن كودان

كــودان هــي رشكــة رائــدة من الدمنــارك منذ عــام 1908، متخصصة 
يف تكنولوجيــا املــواد املطاطيــة مبــا يف ذلــك تصنيــع خراطيــم 

غــاز البــرول املســال ذو الجــودة االوروبيــة العاليــة.
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