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Hiwin
تولید کننده سیستم های درب و پنجره دوجداره اروپایی

طراح و مجری انواع نماهای شیشه ای

Hiwin ارائه دهنده محصوالت صنعت درب و پنجره و نمای شیشه ای با همکاری 
شرکت های اروپـایی و داخلی و همچـنین با بهره گیری از متخصصین و کارشناسان 
مجرب خود، همگام با متد ها و دانش روز جهانی و بهره مندی از مدرن ترین ماشین 
آالت اروپایی با جلب رضایت کامل مصرف کننده و تضمین کیفیت تمام محصوالت و 

تولیدات خود در سطح کشور فعالیت می نماید.
فعالیت Hiwin در صنعت آلومـینیوم شامل طراحـی، محاسبات نرم افزاری و اجرای 
انواع سیستم های نمای شیشه ای کرتین وال و نیز طراحی و تولید انواع سیستم های 
درب و پنجره آلومینیوم اختصاصی و ترمال بریک اروپایی و داخلی بر اساس بهترین 
و با کیفیت ترین متریال مصرفی )انواع پروفیل های تولید شـده با آخـرین تکنولـوژی 
ماشین آالت اروپایـیEMMGEI ایتالیا و داخلی، انواع یراق آالت و انواع سیستم های 
شیشه دو یا سه جداره( بوده و در صنعت UPVC نیز در زمینه طراحی و تولید درب و 
پنجره بر اساس بهترین و با کیفیت ترین برندهای متریال اروپایی و داخلی می باشد.
متخصصین و کارشناسان Hiwin آمادگی مشاوره فنی و اقتصادی با تمامی شرکت ها، 
گروه های مهندسی مشاور و انبوه سازان را داشته و بهینه ترین متدها را ارائه نموده و 
اکیپ های اجرایی خارجی و داخلی این شرکت نیز بهترین متدهای عملیاتی و اجرایی 

پروژه را ارائه می نمایند.
Hiwin امیدوار است با بهره گیری از کلیه توانمندی های علمی و عملی خود در زمینه 
کیفیت تولیدات و جلب رضایت مصرف کننده همواره نامی نیک در این صنعت از 

مجموعه خود به یادگار نهاده و نماد کیفیت و زیبایی این صنعت باشد.
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Hiwin محصوالت تولیدی
با استفاده از پروفیل Lorenzoline ترکیه

انواع نمای شیشه ای کرتین وال

سیستم نمای شیشه ای کالهک دار
Capped Curtain Wall System

سیســـــتم نمای شیـــــشه ای با 
جام اندازی سازه ای

 Structural Glazing Curtain
Wall System

سیستم نمای شیشه ای اقتصادی
Eco Curtain Wall System

سیستم سایه انداز خورشیدی
Solar Shading Systems

سیستم نمـــــای شیشـــه ای نیمه 
کالهک دار

 Semi Capped Curtain Wall
System

سیسـتم نــمای شیـــشه ای با جام 
اندازی نیمه سازه ای

 Semi-Structural Glazing
Curtain Wall System

سیستم دفتر کار مدوالر
Modular Office System

انواع سیستم های درب و پنجره آلومینیوم و ترمال بریک
سیستم های لوالیی

 Castle سیستم آلومینیوم
16`55W

 Castle سیستم ترمال بریک
+19`66W

 Castle سیستم ترمال بریک
+17`60W

47C 58سیستم آلومینیومC سیستم آلومینیوم

40C سیستم آلومینیوم

54T سیستم ترمال بریک 58T سیستم ترمال بریک
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59T 64سیستم ترمال بریکT 60سیستم ترمال بریکT سیستم ترمال بریک 65T سیستم ترمال بریک

Hiwin محصوالت تولیدی
با استفاده از پروفیل Saray ترکیه

انواع نمای شیشه ای کرتین وال

انواع سیستم های درب و پنجره آلومینیوم و ترمال بریک
سیستم های لوالیی

سیستم پنجره آلومینیوم ویترینی 
C60 سری

سیستم پنجره ترمال بریک سری 
Si58

سیستم پنجره ترمال بریک سری 
EW55

سیستم پنجره آلومینیوم سری 
S55

سیستم های کشویی

38C 45سیستم آلومینیومT سیستم ترمال بریک 38T سیستم ترمال بریک

سیستم نمای شیشه ای کالهک دار
Capped Curtain Wall System

ای  شیـــــشه  نمای  سیســـــتم 
یو چنل

 U- Channel Curtain Wall
System

سیستم نمـــــای شیشـــه ای نیمه 
کالهک دار

 Semi Capped Curtain Wall
System

سیسـتم نمای شیـــشه ای فریم لس
 Frameless Curtain Wall
System
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Hiwin محصوالت تولیدی
با استفاده از پروفیل Akpai ایران

انواع نمای شیشه ای کرتین وال

سیستم نمای شیشه ای کالهک دار
 Capped Curtain Wall
System

سیستم نمای شیشه ای تقویتی 
با فوالد

 Steel Reinforced Curtain
Wall System

سیستم نمای شیشه ای فریم لس
 Frameless Curtain Wall
System

سیستم نمای شیشه ای نیمه 
کالهک دار

 Semi Capped Curtain Wall
System

سیسـتم نمای شیشه ای یو چنل
 U- Channel Curtain Wall
System

سیستم نمای شیشه ای فریم لس
Frameless System

انواع سیستم های درب و پنجره آلومینیوم و ترمال بریک
سیستم های لوالیی

سیستم های کشویی

سیستم پنجره ترمال بریک لنگه 
TH55L مخفی سری

سیستم پنجره آلومینیوم سری 
SS68

سیستم درب ترمال بریک سری 
TH75H

سیستم پنجره ترمال بریک سری 
SSI128

سیستم پنجره ترمال بریک سری 
TH75L

سیستم پنجره ترمال بریک سری 
SSI68

سیستم درب و پنجره ترمال بریک 
TH60 سری
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سیستم درب آلدوکس سنگین 
AH45H سری PVC سبک طرح

سیستم درب آلدوکس سنگین 
AH45H سبک طرح ایران سری

سیستم های کشویی

سیستم پنجره ترمال بریک سری 
TS94

سیستم پنجره ترمال بریک سری 
TS77

سیستم پنجره آلومینیوم سری 
AS55

سیستم درب و پنجره ترمال بریک 
TS143

سیستم پنجره آلومینیوم سری 
AS90

سیستم پنجره آلومینیوم سری 
AS60

سیستم درب آلدوکس سنگین 
AH45H سبک طرح ترکیه سری

سیستم درب آلومینیوم سری 
AH74

سیستم پنجره آلومینیوم سری 
AH56

سیستم درب آلومینیوم سری 
AH59

سیستم درب و پنجره آلومینیوم 
AH42 سری

سیستم پنجره آلومینیوم سری 
AH47

سیستم پنجره آلدوکس سبک 
AH45L سری PVC طرح

سیستم پنجره آلدوکس سبک طرح 
AH45L ترکیه سری

سیستم پنجره آلدوکس سبک 
AH45L طرح ایران سری
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انواع سیستم های رنگ پروفیل
سیستم رنگ الکترواستاتیک بر اساس استاندارد RAL آلمان

سیستم رنگ آنادایز براق و مات

سیستم رنگ دکورال )طرح چوب(
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سیستم درب و پنجره لوالیی 
سری سه محفظه )سری 60(

سیستم درب و پنجره سری 
W700

سیستم درب و پنجره سری 
W260 SINGLE RAIL

سیستم درب و پنجره کشویی 
سری SLIDE )سری 60(

سیستم درب و پنجره لوالیی 
سری پنج محفظه )سری 70(

سیستم درب و پنجره سری 
W640

سیستم درب و پنجره سری 
W260 DOUBLE RAIL

UPVC انواع سیستم های درب و پنجره
VISTABEST با استفاده از پروفیل

UPVC انواع سیستم های درب و پنجره
WINTECH با استفاده از پروفیل

VISTABESTانواع سیستم رنگ های

WINTECHانواع سیستم رنگ های

01.Golden Oak                    07.Nussbaum

03.Silver                              89.Eiche Dunkel

05.Anthrazit Grau

سیستم های لوالیی

سیستم های کشویی
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UPVC انواع سیستم های درب و پنجره
BUTIA با استفاده از پروفیلBUTIA انواع سیستم های رنگ

توجه: شرکت بوتیا صنعت کرمان پروفیل با سیستم رنگ لمینت تولید نمی نماید در صورت درخواست طرح و رنگ لمینت خاص از سوی کارفرما تولید این 
خدمت میسر و ممکن خواهد بود.

یراق آالت، انواع بازشو و واشر مصرفی
Hiwin جهت تولید محصوالت خود از مدرن ترین و با کیفیت ترین یراق 
آالت اروپایی )شامل یراق آالت تک حالته، دوحالته، کلنگی )باال بازشو(، 
آرک هید )باال گرد(، درب داخل بازشو و خارج بازشو سوئیچی و سرویسی، 
آکارئونی،  واگنی،  فولکس  بازشو،  طرف  دو  بازشو)فرانسوی(،  لنگه  دو 
محوری )گردان(، کشویی و کشویی لیفتینگ( بهره می گیرد که در صنعت 
 ALAKS,آلمان و ROTO, GU ،ایتالیا GIESSE آلومینیوم برند های
 ROTO, GU, SIEGENIA برند های UPVC ترکیه و در صنعت AAT
آلمان و VHS, VORNE, KALE, FORNAX ترکیه و یراق آالت مشابه 

بر اساس نوع کارایی و درخواست مصرف کننده مونتاژ می گردد.

 MEHRDAD RUBBER, ترکیه و SECIL اروپایی و داخلی با برند های EPDM جهت تکمیل فرآیند بهینه تولید خود از با کیفیت ترین واشر های Hiwin
ZAND RUBBER ایران )تولید شده با تکنولوژی نانو( بهره می گیرد.

واشر )الستــیک آب بندی و درز بندی، گســکت( با کیفیت، واشری می باشد که عالوه بر داشتن انعــطاف بهینه، نسبت انبســاط حجــمی آن به تغـییرات 
دما ناچیز باشد.
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Hiwin برخی از پروژه های
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