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The Algorithms that Created the Difference.
Algo was established in 2021  with a combination of the 
young energies passionate about design and the revolution 
of modern technology, that combination created furniture 
pieces in a modern style and with the highest quality of 
natural and manufactured wood; through algorithm 
equations and a creative and clear vision of the market 
requirements and challenges. All that so Algo could produce 
products able to upgrade the concept of industrial arts 
to a further level.

الخوارزميات التي صنعت الفرق.
 في عام 2021م تأسست ألجو بمزيج من الطاقات الشابة الشغوفة 

 بالتصميم وثورة التقنية الحديثة لتنتج قطع أثاث ذات طابع
 عصري بأجود أنواع األخشاب الطبيعية والمصّنعة؛ عبر معادالت

 خوارزمية، ونظرة خّلقة واضحة لمتطلبات السوق وتحدياته؛
   لُتقدم منتجاٍت من شأنها أن ترتقي بمفهوم الصناعات الفنية إلى

  مستوى أبعد0

  إيجاد طرق مبتكرة تستند إلى خوارزميات علمية وإبراز التفاصيل
الجمالية في بيئتنا0

 التصميم والصناعة القائمة على استخدام أحدث التقنيات بأعلى
معايير الجودة0

About Algo:

عن ألجو:

الرؤية:

الرسالة:

Vision:

Mission: Our mission is to deliver designs and industries based 
on the usage of the latest technologies according to the 
highest quality standards.

Our vision is to find innovative ways based on scientific 
algorithms to highlight the aesthetic details in our 
environment.
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القيم الجوهرية :

 000االبتكار 
نسعى لتهيئة بيئة ُتعظم القدرات اإلبداعية.

000الجودة 
نعمل وفق أعلى المعايير لضمان الوصول إلى أفضل النتائج.

 000األصالة 
نتمّيز بالتفرد لدمجنا التراث بالحداثة.

 000التطوير المستمر 
همنا هو تطوير المنتجات ومواكبة ُخطى العالم المتسارع.

 Fundamental Values:

-Innovation
  We strive to create an environment that 
  promotes innovative capabilities.

-Quality
  We operate according to the highest stan  
  dards that guarantee the best results.

-Authenticity
  We are distinguished by the uniqueness of 
  combining legacy and novelty.

-Continues Development
  Our concern is to improve the products to
  cope with the rapidly changing world.
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 CEO’s Massage:

Engineering is our greatest motive towards 
embodying the meaning of professionalism and leadership in 
the furniture and artwork sector. This could be achieved by 
a qualified team capable of making a difference and 
building a distinguished entity than what we are used to in the 
Kingdom of Saudi Arabia. Bearing the power to 
renovate, the motive to innovate, and the technical spirit; 
all according to international standards, unique quality, 
and trust that starts within us and reaches you.
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 الهندسة هي دافعنا األكبر لتجسيد معنى االحترافية والريادة في
 قطاع األثاث واألعمال الفنية، وذلك بوجود فريق متمكٍن وقادٍر

 على إحداث الفرق وبناء كياٍن مغايٍر عن المعهود في السعودية؛
  َيحمُل قّوة التجديد ودافع االبتكار وروح التقنية بمعايير عالمية

وجودة فريدٍة وثقٍة تبدأ مّنا وتصل إليكم0

كلمة الرئيس التنفيذي:



Design Spirit:

Our faith in life and the harmony we share with everything 
surrounding us in the environment and nature is 
considered a fundamental factor behind highlighting the 
beauty and finding inspirations in that beauty to create 
new types of designs with high flexibility and great artistic 
sense.
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 روح التصاميم:

 إيماننا بالحياة وانسجامنا مع ما حولنا من بيئة وطبيعة يعّد
  عامًل أساسًيا إلبراز الجمال واالستلهام منه عبر خلق أنواع جديدة

من التصاميم بمرونة وفنية عالية0



روح نجد:

هوج النجدية  تصميم فنّي مستلهم من اللُّ
  ليروي بعمارتها حكايات حضارة نجد وثقافتها

وبيئتها الطبيعية0

Najd Spirit:
Najd Spirit is an artistic design inspired 
by the passions of Najd to narrate tales 
about Najd civilization, culture, and its na-
ture through architecture.
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Voronoi Spirit:
Voronoi spirit is an artistic design inspired 
by a common mathematic concept
 “Voronoi Diagram” that expresses with its 
unlimited capabilities the enchanting 
elements of nature surrounding us.

روح فورونويروح فورونوي::

  تصميم فنّي مستلهم من مبدأ رياضّي شهيرتصميم فنّي مستلهم من مبدأ رياضّي شهير
باسم “مخطط فورونوي” ليعبر بإمكانياتهباسم “مخطط فورونوي” ليعبر بإمكانياته

اال محدودة عن عناصر الطبيعة الخّلبة حولنااال محدودة عن عناصر الطبيعة الخّلبة حولنا . .
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 تصميم فنّي مستلهم من طبيعة الصخور
 واألحجار وأنماطها المختلفة ليعّبر بالتوازن

 والتنظيم عن قوة العلقة الجذرية بين البيئة
وما حولها0

Stone Spirit:
Stone spirit is an artistic design inspired 
by the nature and different patterns of 
rocks and stones, it expresses through 
balance and structure the strength of the 
fundamental relation between the 
environment and its surroundings.
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روح الصخر:



Al Qatt  Al Asiri:
is a style of Arabic art, typically painted by women 
in the entrance to a home. 
It originated in the ‘Asir Region of Saudi Arabia 
where the front parlour of traditional Arab homes 
typically contained wall paintings in the form of a 
mural or fresco with geometric designs in bright.

روح القط العسيري:

  هو نمط من الفن العربي ، عادة ما ترسمه النساءهو نمط من الفن العربي ، عادة ما ترسمه النساء
في مدخل المنزلفي مدخل المنزل

  نشأت في منطقة عسير بالمملكة العربيةنشأت في منطقة عسير بالمملكة العربية  
  السعودية حيث تحتوي الردهة األمامية للمنازلالسعودية حيث تحتوي الردهة األمامية للمنازل

  العربية التقليدية عادًة على لوحات على شكلالعربية التقليدية عادًة على لوحات على شكل
  جدارية ذات تصميمات هندسية بألوان زاهيةجدارية ذات تصميمات هندسية بألوان زاهية00
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ALGO Products:

Wall Cladding:

Home Accessories:

Tables:

Storage:
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ALGO Products:
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ALGO Products:
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ALGO Products:
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ALGO Products:
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ALGO Products:
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Projects:
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Hotel Rooms Fit-out / Wall Cladding and Furniture.

Residential Fit-out/ Wall Cladding and Furniture 
Living space & bedrooms.

offices Fit-out/ Wall Cladding and Furniture.

Wooden Tables.

Wooden Doors.

Wall Cladding.
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ALGO Projects:
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ALGO Products:
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ALGO Projects:
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:ALGO Factory

    بين إبداع التصميم وعبقرية التكنولوجيا ! 
 في عالم اليوم سريع الُخطى، يتضافر كل من إبداع التصميم

والتكنولوجيا الحديثة ليحققا أرقى معايير الجودة واستدامتها0

Creativity in Designing and Technology Brilliance ! 
In a rapid world such as ours today! Both creativity in 
designing and modern technology are joined together to 
achieve the highest standards of quality and sustainability.
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MADE IN SAUDI ARABIA
algo.sa 

info@algo.sa
+966 553888753




