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كليه محصوالت آلومينيومي اين شركت از بيلت آلياژ 6063 كارخانه 
تهيه  است  صنعت  اين  اوليه  ماده  مرغوب ترين  كه  امارات  دوبال 
مي گردند و دستگاه هاي اكسترود اين پروفيل ها توسط دقيق ترين و 

بهترين تجهيزات كشورهاي اروپايي ساخته شده اند. 
اين محصوالت توسط دستگاه هاي تمام اتوماتيك و از بهترين رنگ هاي 
الكترواستاتيك كارخانه  Aksonoble و Pulver ايتاليا تهيه مي گردد.

امكان رنگ آميزي طرح چوب، طرح سنگ و تمامي طيف هاي رنگي 
براي كليه محصوالت آلومينيومي اين شركت مهيا مي باشد. 

از  نما  و  پنجره  و  در  محصوالت  كليه  در  استفاده  مورد  يراق آالت 
كارخانجات معتبر ايتاليا همچون Giesse ، Fapim و Rotto كشور 

آلمان مي باشد. 
تجهيزات ساخت كليه محصوالت، اره هاي دوسربرش، دستگاه هاي 
جاسازي يراق آالت و كليه متعلقات آن از پيشرفته ترين تجهيزات 
كشور آلمان و تركيه مي باشند كه دقت ساخت و ظرافت محصوالت 

را بسيار افزايش مي دهد. 
شيشه هاي مورد استفاده در كليه محصوالت از معتبرترين كارخانجات 
توليدي كشور تهيه مي گردند و كيفيت عالي توليد آنها براي محصوالت 

ما بسيار حائز اهميت مي باشد. 
الستيك هاي  مرغوب ترين  از  مصرفي  پروفيل هاي  مقاطع  كليه  در 
هوابندي و آببندي و يوپي وي سي استفاده مي شود كه عامل بسيار 
موثري در عدم عبور گرد و خاك، دوده و هواي سرد و گرم مي باشند. 
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پنجره هاي آلومينيومي 
Ryan پنجره لواليي، دوجهت بازشو و فيكس

و  استاندارد  ارتفاع هاي  براي  پنجره  سيستم  اين 
مي باشند  محصول  بيشتر  ظرافت  بدنبال  كه  كاربراني 
سانتي متر   4/5 پروفيل  عرض  گرديده.  طراحي 
پروفيل خود  طراحي  در  زيبا  قوسي  داراي  و  مي باشد 
از  و  مي باشد  فارسي بر  آن  كنج هاي  كليه  مي باشد. 

هوابندي و آببندي عالي برخوردار مي باشد. 

Ventana پنجره لواليي، دوجهت بازشو و فيكس
بلند  ارتفاع  و  عرض  در  استفاده  براي  سيستم  اين 
داراي عرض 6 سانتي متر مي باشد  طراحي شده است. 
كليه  مي باشد.  چشم گير  آن  پروفيل  زيباي  قوس  و 
و  هوابندي  و  بوده  فارسي بر  آن  پروفيل  كنج هاي 

آببندي آن بسيار عالي مي باشد. 
امكان ساخت در براي اين سيستم مهيا مي باشد. 

Raymond پنجره لواليي، دوجهت بازشو و فيكس
و  مي باشد  سانتي متر   5 پنجره  اين  پروفيل  عرض 
سطح بيشتر از پروفيل را به نظر مي آورد. قوس بسيار 
ظريفي دارد در حالي كه در مقياس كلي صاف به نظر 
مي رسد. كنج هاي پنجره فارسي بر مي باشد. و هوابندي 
و آببندي بسيار مناسبي دارد. قابليت ساخت در از اين 

نوع پروفيل ميسر مي باشد. 



AlumSazeh5

پنجره لواليي، دوجهت بازشو و فيكس ترمال بريك
پنجره هاي  نسل  پنجره جديدترين  و  در  اين سيستم 
 Epdm دوجداره آلومينيومي مي باشد. استفاده از مواد
را  پروفيل آن  نوع  اين  بيشتر  براي عايق بندي هرچه 
نموده  تبديل  جهان  در  موجود  پنجره  كامل ترين  به 
است. عرض 6 سانتي متري پروفيل در مقطع افقي آن 
بسيار  را  آن  پروفيل  طراحي  در  موجود  قوس هاي  و 
در  اين سيستم  آببندي  و  است. هوابندي  زيبا ساخته 

و پنجره در نوع خود بي نظير مي باشد. 

Hidden Vent پنجره لواليي و ترمال بريك

تمامي  مشكل   Hidden Vent پنجره  سيستم هاي 
عرض  با  بازشو  لنگه  ضخامت  در  كه  را  آرشيتكت ها 
را  بوده اند  مشكل  دچار  ثابت  لنگه  مقايسه  در  بيشتر 
حل نموده است تمامي مقاطع اين پنجره چه در قسمت 
مي باشد. عرض  يكسان  بازشو  قسمت  در  چه  و  ثابت 
پروفيل اين سيستم متغير مي باشد و يكي از كاملترين 
پيشرفته  كشورهاي  در  موجود  پنجره  سيستم هاي 

مي باشد. 

Zest در و پنجره كشويي
سيستم  از  استفاده  كه  طراحاني  از  دسته  آن  براي 
كشويي را ترجيح مي دهند Zest گزينه بسيار مناسبي 
است. عرض 7/5 سانتي متر آن فارسي بر بودن كنج ها، 
آن،  پروفيل  بيروني  بخش  قوس  و  توري  نصب  محل 

سيستمي كامل و بي عيب را ارائه كرده است. 
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UPVC در و پنجره هاي دوجداره
پروفيل های ساخت در و پنجره های يوپی وی سی اين شركت بسته به انتخاب و سليقه طراحان و مشتريان متفاوت 
می باشد. برترين برندهای پروفيل ايرانی همچون Vistabest و مرغوب ترين پروفيل های تركيه ای و آلمانی در 

سبد پروفيل های مورد استفاده اين شركت قرار دارد. 

UPVC پنجره هاي لواليي
 6 سيستم  اين  در  استفاده  مورد  پروفيل  عرض 
سانتی متر و دارای حداقل 3 حفره به جهت عايق بندی 
هرچه بيشتر پروفيل های مصرفی می باشد. يراق آالت 
مورد استفاده در اين سيستم از مرغوب ترين برندهای 

موجود همچون GU آلمان می باشد.

UPVC سيستم كشويي
و  هوابندی  از  يوپی وی سی  كشويی  سيستم  اگرچه 
اما  نمی باشد  برخوردار  لواليی  سيستم های  آببندی 
انتخاب برخی از طراحان می باشد. عرض پروفيل اين 
سيستم متفاوت می باشد و قابليت استفاده از يراق آالت 

درجه يك اروپايی برای آن مهيا شده است. 

توري هاي رولينگ
آلومينيومی  و  يوپی وی سی  پنجره  و  در  كليد  برای 
اين  مهياست.  رولينگ  توری های  از  استفاده  قابليت 
توری ها در سه مدل آلفا )عمودی( بتا )افقی( و گاما )باز 
دوجهته( طراحی شده اند و به راحتی بر كليه محصوالت 

نصب می گردند. 
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نماي كامپوزيت پانل
ورق  اصلي  اليه  سه  از  مي باشد  ساختمان ها  نماي  در  استفاده  مورد  مواد  جديد  نسل  كه  پانل  كامپوزيت  نماي 
آلومينيومي، كه معموالً داراي ضخامت 0/5 ميلي متر مي باشد و هسته داخلي تشكيل شده از مواد پلي اتيلن و سطح 
داخلي كه از ورق آلومينيومي مي باشد تشكيل شده است. مزاياي فراوان اين محصول آن را به پرمصرف ترين 

متريال مورد استفاده در نماي ساختمان ها تبديل نموده است. 
* تنوع رنگ فراوان و تركيب رنگ هاي گسترده

* سرعت باالي نصب 
* وزن سبك در مقايسه با سنگ 

* قابليت ايزوله كردن صوتي و حرارتي ساختمان 
* قابليت اجراي قوس و خميدگي و دايره در نما 

* ضد حريق بودن 
تنها بخش كوچكي از مزاياي استفاده از اين سيستم نما مي باشد 
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نماهاي شيشه اي
Frameless نماي فريم لس

اين نوع نما كه مكمل هميشگي نماهاي كامپوزيت پانل و 
سنگ مي باشد. بر روي سطح زيرسازي فلزي كه معموالً 
مي گردند  نصب  مي باشد  آهني   40 × پروفيل هاي 40 
در  رويت  قابل  پروفيل  از  كمي  سطح  داراي  چون  و 
مقايسه با شيشه مي باشند از آنها به عنوان فريم لس ياد 
مي شود. معموالً اتصال پروفيل نما با آهن به واسطه وجود 
و  مي گردد  قطع  كامالً  آببندي  و  هوابندي  الستيك هاي 
حسن ديگر آن عدم تشخيص پنجره هاي بازشو آن از 

ثابت مي باشد. 

كرتن وال
اين سيستم نما سابقه اي طوالني در بسياري از برج ها و 
ساختمان هاي بلندمرتبه در ايران و جهان دارد هم سطح 
آلومينيوم  جنس  از  تماماً  شيشه اي  نماي  و  زيرسازي 
مي باشند و بوسيله پليت به سطح نماي ساختمان وصل 
مي شود. از مزاياي خاص اين نما مي توان به يكپارچه بودن 

آن اشاره نمود. 

اسپيس اسپايدر
نماي اسپيس اسپايدر جزو نسل جديد نماهاي شيشه اي 
مي باشد و مي توان از آن به عنوان نوعي نماي الكشري و 
لوكس نام برد. در اين نما قطعات بزرگ شيشه با يراق آالت 
پنجه اي شكل به ستون استيل يا فوالدي كه در پشت نما 
قرار گرفته وصل مي شود البته برخي از طراحان استفاده 
از سيستم كابلي آن را ترجيح مي دهند. كاربري عمده اين 
نما در ورودي هتل ها، البي برج ها و ورودي فروشگاه هاي 

بزرگ مي باشد. 



AlumSazeh9

سقف هاي كاذب
سقف گچي روكش پي وي سي

اين نوع تايل از مواد گچي با ضخامت 7 ميلي متر همراه با 
روكش PVC و اليه ميكروني آلومينيومي در پشت تايل 
همراه مي باشد. داراي ابعاد 60 × 60 و طرح هاي متنوعي 

مي باشد. 

سقف كاذب مينرال
بالبه و بي لبه و در شكل هاي  تايل در دو مدل  اين نوع 
مختلف توليد مي گردد و از ويژگي هاي خاص آن مي توان 
به سبكي و آكوستيك نمودن محيط و ضد حريق بودن 

آن اشاره نمود. 

سقف كاذب تايل آلومينيومي
اين نوع سقف با تايل هاي 60 × 60 و در مدل هاي مختلف 
ساده، وسط پانچ در رنگ هاي سفيد و نقره اي و استيل 
موجود مي باشد. اين نوع سقف به صورت سازه پنهان و 

سازه نمايان قابل اجراست. 

سقف كاذب دكوراتيو
پانل هاي گچي اين نوع سقف با ابعاد 240 × 120 و با 
ضخامت 9/5 ميلي متر و 12/5 ميلي متر بصورت ساده 
با  پانل ها  نوع  اين  مي باشند.  استفاده  قابل  دكوراتيو  و 
زيرسازي فلزي بر روي ديوار و سقف قابل نصب مي باشد. 

سقف كاذب پلكسي
اين سقف از زيرسازي سقف هاي تايل آلومينيومي تبعيت 
مي كند ولي از آنجا كه براي حمام و سرويس ها تعبيه شده 
و قابليت عبور نور از تايل هاي پلكسي خود را دارا است 
و  بخصوص حمام  مرطوب  محيط هاي  براي  زيبا  سقفي 

سرويس ها محسوب مي شود. 
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دكور و پارتيشن
پروفيل هاي مورد استفاده در پارتيشن بندي اين شركت 
داراي تنوع گسترده در طرح و رنگ مي باشند كه قابليت 
استفاده از آنها را در هر فضايي ساده نموده است. تلفيق 
پانل هاي  اف،  دي  ام  چوب،  ازجمله  مختلف  متريالهاي 
آكوستيك به همراه شيشه هاي دوجداره و سندبالست 

شده در تمامي تيپ هاي پارتيشن بندي مقدور مي باشد.

كاورهاي تراس
اين محصول جديدترين طراحي براي قابل استفاده نمودن 
با  و  و گرم مي باشد  تراس ها در فصل هاي سرد  فضاي 
هوابندي و آببندي مناسب عمالً فضاي بالكن هاي منازل 
تبديل مي نمايد.  استفاده  قابل  به فضايي مفيد و  را  شما 
استفاده از يراق آالت مرغوب خارجي، باز و بسته كردن 

اين محصول را به دفعات زياد، كاري ساده نموده است.

نرده استيل
اين محصول كه از  شيك ترين محصوالت فينيشينگ نماي 
ساختمان مي باشد از مرغوب ترين آلياژهاي استيل تهيه 
و در طرح هاي مختلف توليد مي گردد. حفاظ پنجره ها، 
نرده راه پله ها و محافظ هاي بانك ها از موارد مصرف اين 

محصول است. 


