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معرفي خدمات

شود؛ مزاياي آن عالوه بر زيبايي نما،هاي بزرگ و نماي شيشه استفاده ميدر معماري مدرن معموال از پنجره

جذب فوايد حاصل از نيروي خورشيد و لذت بردن از مناظر اطراف است.

اب نوعو . . . در انتخ جويي انرژي، صرفهاي، اقتصاديسازهمختلفي از قبيل جانمايي، معماري، زيبايي،  عوامل

استايل، نوع پروفيل، هايي مانند نوعبايستي المان گيري وجود دارد كه در اين راستانماي پنجره براي تصميم

آالت، نوع شيشه و مالحظات مربوط به توليد و نصب بررسي و مشخصنوع رنگ، نوع بازشو، نوع لوالها و يراق

گردند.

پاسخگويدر تمامي مراحل مشاوره، طراحي و اجرا در كنار شما بوده و  آروين زيبا نمايه گروهدر اين راستا 

خواهد بود.هاي شما شما و خواسته

ويژگي توليدات ما

 وزن كم و استحكام بيشتر

 مقاوم در برابر انبساط و انقباض

 مقاوم در برابر مواد شيميايي، خوردگي و پوسيدگي

 آميزي مجددمكرر از لحاظ تعمير، تعويض يا رنگ هايعدم نياز به سرويس

 غير قابل اشتعال و بدون تغيير شكل در محدوده دماي باال

 تنوع در رنگ، طرح و ابعاد



  

  انواع شيشه و كاربردهاي آن در ساختمان

  

  

  

مختلف عالوه بر عبور نور، شفافيت و  هايها و رنگشيشه، اين همراه هميشگي ما در زندگي با اشكال، فرم

  .سازددرخشندگي، نقشي حفاظتي داشته و امكانات بي پاياني را در معماري مدرن فراهم مي

ها شود. سقفاي به عنوان عضوي ثابت از نماي شهري در شهرهاي مدرن محسوب مياين روزها نماي شيشه

  مانند:دي باشند، اي بايد پاسخگوي نيازهاي عملكردي زياو نماهاي شيشه

 :عملكردهاي بصري  

 استفاده حداكثري از نور روز 

 ديد به داخل و ديد به خارج 

 جلوه ظاهري 

 

  



 

 :عملكردهاي حرارتي 

  ممانعت از اتالف حرارت از داخل به بيرون و عدم جذب بيش از حد گراديان حرارتي از خارج

 به داخل

 جذب حرارت 

 ايجاد تعادل حرارتي  

 :عملكردهاي مكانيكي 

 عمر مفيد باال 

 استحكام كافي در مقابل بارهاي خارجي نظير بار ناشي از باد و زلزله 

 تحمل تنش هاي حرارتي  

 :عملكردهاي ديگر 

 مقاومت در برابر آتش سوزي 

 عايق صدا 

 ايمني  

راحل نصب نماي ماي، ايمني است كه به عنوان موضوعي مهم در ترين نياز عملكردي در نماي شيشهمهم

  دراين باره دو عامل مطرح است:	در ارتفاع باالتر از قد انسان مطرح است كه  ايشيشه

 انتخاب نوع شيشه كاري و خصوصيات آن 

 نوع طراحي سيستم نگهدارنده  

	  

  

  



  

  هاي سكوريتشيشه

 نشكن	شود. شيشهشيشه سكوريت نوعي شيشه است كه با اعمال شوك حرارتي بر شيشه معمولي توليد مي

برابر بيشتر از شيشه معمولي در برابر حرارت پايداري كند و تغييرات  3مقاومت حرارتي بااليي دارد. قادر است 

  .نمايدگراد را تحمل ميدرجه سانتي 300حرارتي تا 

هاي معمولي با مشخصات يكسان در مقابل بارهاي مكانيكي، ضربه و ها در مقايسه با شيشهاين نوع شيشه

  .باشدتر ميتي تا پنج برابر مقاومهاي حرارتنش

ها نحوه خرد شدن اين شيشه به قطعات ريز و غير برنده، مانع از بروز جراحت ناشي از شكستگي شيشه

ها و ها محصوالت مناسبي جهت استفاده در نماهاي خارجي ساختمانگردد. از اين لحاظ اين نوع شيشهمي

هايي كه شيشه در مساحت زياد مورد استفاده قرار ليه مكانكل در ك فضاهاي داخلي اماكن عمومي و بطور

  .باشدهاي دوجداره و لمينت ميگيرد به صورت تك جداره و يا جدار خارجي شيشهمي

مكانيكي مانند  هاياين شيشه در مقابل تنش هاي حرارتي ناشي از جذب انرژي خورشيد و همچنين تنش

درجه  300تا  -70ضربه، فشار باد و فشارهاي ناشي از وزن برف مقاومت مناسبي دارد و در رنج دمايي 

  .شكندسلسيوس مقاومت نموده و نمي

  

  



  HS  نشكن	شيشه نيمه

است با اين تفاوت كه پس از حرارت  نشكن	تكنولوژي توليد شيشه نيمه نشكن دقيقا مشابه فرآيند توليد شيشه

باشد. نشكن مي	نشكن كمتر از شيشه	دادن شيشه معمولي تا نقطه نرم شدن، سرعت سرد شدن شيشه نيمه

 .به عبارتي زمان فرآيند سرد شدن طوالني تر است

متغير است. مقاومت مكانيكي اين  نشكن	نشكن بين خصوصيات دو نوع شيشه معمولي و	ويژگي شيشه نيمه

  .باشدشيشه دو برابر بيشتر نسبت به شيشه معمولي است و الگوي شكست آن مشابه شيشه معمولي مي

  

  شيشه هاي اكسترا كليير

پشت شيشه  ءها و بطور كلي هر كجا نياز باشد اشياموزه	ها، طالفروشي	ها، در برخي اماكن از قبيل فروشگاه

يش پ	بيش از 	هاي اكستراكليير ها با حداكثر وضوح رويت شود اهميت بكارگيري شيشهبا شفافيت كامل و رنگ

دليل وجود كم آهن در آنها داراي شفافيت ه هايي هستند كه بهاي اكسترا كليير شيشهگردد. شيشهنمايان مي

  خورشيدي را دارد. بسيار بااليي بوده و بيشترين ميزان انتقال نور وانرژي

  

  



  هاي لمينتشيشه

هاي هاي شيشه همراه با اليهشيشه لمينت نوعي شيشه ايمني شامل دو يا تعداد بيشتري از اليه

هاي با ضخامت	PVB	طلق. آيد(پلي وينيل بوتيرات) طي يك فرآيند تركيبي فشار و دما بوجود مي	PVB	طلق

هاي باشد جهت ساخت انواع شيشهمي 1,52	mm	و 0,76	mm	و 0,38	mm	ترين آنهامختلف كه كاربردي

  .گرددهاي شيشه لمينت براساس نوع كاربرد آنها تعيين ميتعداد اليه. رودلمينت بكار مي

  مزايا و خصوصيات شيشه لمينت :

  	U.V	مقاومت در برابر نفوذ اشعه ماوراء بنفش يا -1

  كاهش نفوذ آلودگي صوتي -2

  برابر ضربه و آتش سوزي و زلزله ايمني در -3 

  تشيشه هاي ضدگلوله ، ضد سرق  -4

امروزه آلودگي صوتي يكي از مسائل مهم در شهرهاي بزرگ و پر جمعيت مي باشد كه كاهش آن در فضاهاي 

ها و . . . به يكي از مسائل مهم در صنعت معماري مبدل شده است. واحد داخلي از جمله منازل ، بيمارستان

شد كه ميزان بااوت ميهاي مختلف متفشدت صوت در محيط .باشدبل مي گيري شدت صوت دسياندازه

  .ف صوتي در جدول ذيل قيد شده استتقريبي منابع مختل

باشد و اين در حالي است كه براي مراكزي دسي بل مي 75تا  65در شهرهاي بزرگ ميزان شدت صوت حدود 

دسي بل مي باشد. ميزان ايزوالسيون شيشه در مقابل  38ها حدود تانكه نياز به آرامش دارند مانند بيمارس

شود هر چه ميزان اين ) نام دارد و برحسب دسي بل بيان مي	)Sound Transmission Class	STC	صوت

  .ها بيشتر باشد ميزان عايق بودن آن در برابر نفوذ آلودگي صوتي بيشتر استكميت براي شيشه

  



  

 مقادير بر حسب دسي بل كننده آنصدا و منابع توليد 

 150-160 صداي ناشي از شليك گلوله از تپانچه

 80-90 بيشترين صوت در خيابان

 80 حداكثر صداي موزيك

 60 جاروبرقي

 50 صحبت كردن

 40 صداي عمومي در خانه

 30 صداي عمومي در پارك

 10 صداي دم و بازدم

 0-10 آستانه شنوايي –سكوت 

  

  



  

  شيشه دو و چند جداره ساختمان

هاي دوجداره داشتن دماي داخل ساختمان استفاده از شيشه ها جهت حفظ وثابت نگهترين روشيكي از مهم

ها متشكل از اتصال دو يا چند اليه شيشه تك جداره به يكديگر بوسيله قطعه باشد. اين قبيل شيشهمي

شود كه هاي شيشه توسط گاز آرگون پر ميفضاي ايجاد شده مابين اليه ،است  spacerآلومينيومي به نام

استفاده از . كندهاي دو جداره ايفا ميخود به عنوان يك عايق حرارتي مطلوب نقش مهمي در ساختار شيشه

  .ها عالوه بر كارايي عايق حرارتي باعث كاهش قابل توجه عبور صوت نيز مي گردداين قبيل شيشه

  

  

  

  :وجداره لمينت ساختمانيشيشه د

 كاهش ضريب تبادل حرارت نسبت به شيشه دوجداره 

 كاهش چشمگير انتقال صدا نسبت به شيشه هاي دو جداره 

 باال بودن ضريب امنيت نسبت به شيشه هاي دوجداره 

 جلوگيري كامل از اشعه			u.v  

  



  ) SUNERGYسانرژي ( -شيشه هاي دو جداره كاهش دهنده مصرف انرژي 

باشد. ) نور خورشيد مي UVاشعه مضر ماوراء بنفش (و سانرژي عايق حرارت و امواج مادون قرمز  هايشيشه

ها در نماي ساختمان نه تنها از اتالف انرژي حرارتي جلوگيري شود استفاده از اين شيشهاين خاصيت باعث مي

ها و بر سالمتي ساختمانبر روي رنگ وسايل و دكوراسيون داخلي  UVنمايد بلكه مانع اثرات مخرب اشعه 

  شود.انسان مي

  : دكوراتيوهاي شيشه

اين نوع شيشه ها اغلب با قراردادن پروفيل هاي آلومينيومي در طرح و رنگهاي زيبا و مختلف در بين دوجدار 

  شيشه هاي دوجداره توليد مي شود.

  

  : شيشه هاي اسپندرال

ها به اين نوع شيشه باشد.قابل رويت نميبه دليل غير شفاف بودن  ي رنگي اسپندرالهاشيشهفضاي پشت 

هاي شيشه اي، اي و سقفمنظور پوشاندن سطوح ناخواسته مانند فضاي بين طبقات در نماهاي تمام شيشه

   .ها، دكوراسيون داخلي و . . . به كار مي روندويترين فروشگاه

  



 آلومينيوم و خواص آن

قوي و  سبك ،غير مغناطيسياين عنصر  .باشدپذير ميدومين فلز چكش خوار و ششمين فلز انعطافم لومينيوآ

   است.بسيار بادوام و مقاوم ر برابر زنگ خوردگي د بوده، داراي ضريب انبساط و انقباض كمي بوده و

ي با تركيب اين ييا آلياژهامس و سيليسيم و  ،ترين آلياژهاي آلومينيم عبارتند از: آلياژ آلومينيم با منيزيممهم

  يابد.اثر آلياژ نمودن، خواص مكانيكي، مقاومت به خوردگي و ماشين كاري آلومينيم افزايش ميبر  .سه عنصر

  :هاي رنگي آلومينيومپوشش

 باشند هاي پخش شده ميها و افزودنيهاي پودري شامل رنگدانهپوشش: الكترواستاتيك رنگ پودري

گردند. ذرات پودر در تفنگ باردار الكترواستاتيك بر روي سطوح مورد نظر پاشش ميكه با يك تفنگ 

دهند و پس از عبور از يك كوره در شده و اليه نازك چسبناكي را روي سطح مورد نظر تشكيل مي

، ذرات پودري ذوب شده و پس از ايجاد چسبندگي يك پوشش سخت، بادوام و غيرقابل اثر حرارت

 د.دهنئه ميانحالل را ارا

 آلومينيوم .است آلومينيوم اكسيد به آلومينيوم الكتروشيميايي تبديل آنودايزينگ پروسه: آنودايز رنگ 

 پيدا اتصال مثبت قطب به فايرركتي يك وتوسط شده داده قرار سولفوريك اسيد حاوي تانك يك در

 مقاوم و عايق شفاف آلومينيوم اكسيد اليه يك به تبديل فلز سطح مشخص زماني مدت در. كندمي

 به اكسيدي اليه كردن ضخيم نوع يك واقع در كردن آنودايزه .شودمي محيطي واكنشگرهاي به

اي، طيف رنگ آنادايز شامل نقره .است طبيعي اكسيد اليه ضخامت برابر هزار چندين تا ضخامت

 باشند.و براق قابل توليد مي دارهاي مات، خشاي و مشكي است كه به صورتطاليي، شامپاين، قهوه

 كه بر روي  شودهايي استفاده ميهاي تزئيني و رنگي از روكشرنگ دكورال: به منظور ايجاد طرح

زني در اين فرايند اهميت شود. كيفيت روكش و چسب و همچنين تجهيزات روكشپروفيل لمينت مي

  دارند.

  



  هاي رنگيپوشش

  ) Electrostatic powder coating( الكترواستاتيك رنگ پودري

  
  )Anodyzed( آنودايز رنگ

  
  

  دكورال رنگ

   
  



  پنجره آلومينيومي نرمال و ترمال بريك

در توليد درب و پنجره آلومينيومي، بر اساس ضريب انتقال صوت و حرارت بر دو نوع آلومينيوم رايج  هايپروفيل

  گردد.بندي مي) تقسيمThermal break) و آلومينيوم ترمال بريك (Normalساده (

جدا  (پلي آميد) در سيستم آلومينيوم ترمال بريك ارتباط اليه بيروني و دروني پروفيل توسط يك قطعه عايق

در اليه  قابليت داشتن دو رنگ متفاوتترين حد ممكن رسيده است. حرارت به پايين گرديده و ضريب انتقال

  ترمال بريك است.هاي يگر مزاياي پروفيلاز دبيروني پروفيل نسبت به اليه دروني 

 

  

  هاي فني و كيفيها از جنبهمقايسه انواع پنجره

  
پنجره آلومينيومي 

  نرمال

پنجره آلومينيومي 

  ترمال بريك
 UPVCپنجره 

  كم  كم  زياد  انتقال حرارت و صوت

  زياد  متوسط  متوسط  ضريب انبساط

  زياد  كم  متوسط  سرعت نصب استاندارد

  كم  زياد  زياد  استحكام

  كم  زياد  زياد  وزن بازشو بزرگ تحمل

  كم  زياد  زياد  مقاومت در برابر آتش

  كم  زياد  زياد  مقاومت در برابر خوردگي و يا فرسودگي

  



  
  من يك مصرف كننده پنجره هستم؛

  اي را انتخاب كنيم؟چه پنجره

  بايست به مسائل فني ذيل توجه نمود:جهت انتخاب يك پنجره مناسب مي

 (استحكام، امنيت، عايق صوت و حرارت، فضاي پشت پنجره، تهويه، زيبايي) طراحي استاندارد سيستم 

  نوع پروفيل مصرفي (بيلت مصرفي، كيفيت اكستروژن كمپاني، ضريب سختي آلومينيوم، ضخامت

 و پوشش رويه پروفيل، نوع پلي آميد مصرفي)ديواره پروفيل، ضخامت رنگ 

 نوع الستيك مصرفي 

 آالت مصرفيقطعات جانبي و يراق 

 نوع شيشه مصرفي 

 نحوه مونتاژ و نصب 

  

  

  انتخاب نوع شيشه مناسب بر حسب ميزان عايق صوتي يا حرارتي:

  لمينت شده 4/4و  4 ميلي متر 8و  4يا  6و 4  متر ميلي 4و  4  هامشخصات شيشه

  عالي  خوب  متوسط  حرارتي عايق

  عالي  خوب  ضعيف  عايق صوتي

  

  

  



  انواع مختلف بازشوهاي پنجره

Hinged Windows  لواليي بازشو. 1

 

French Windows  . بازشو فرانسوي2

 

Tilt & Turn Windows  دوحالته . بازشو3

  

Folding Windows  آكاردئوني . بازشو4

 

Projecting Windows  كلنگي. بازشو 5

 

Pivot Windows  محوري . بازشو6

 

Sliding Windows  كشويي. بازشو 7

 

Tilt & Slide Windows  . بازشو فولكس واگني8

 

Lift & Slide Windows  . بازشو ليفت اساليد9

   

. بازشو پارالل (بازشو 10

  موازي)
Parallel Windows

  



  نماي اسپايدر

نماي بدون فريم با اتصاالت اسپايدري شامل سازه اسپايدر، ، هاي خارجي ساختمان استپوستهيكي از انواع 

گردند و از جنس ها كه روي بازوهاي اسپايدر نصب ميكانكتور جهت اتصال اسپايدر به پست اصلي و روتل

  .باشداستنليس استيل مي

و  ،يا استيل فوالدي هايسازهبا استفاده از   fixد، در روش شواجرا مي fin و fix به دو روش 		نماي اسپايدر

ها استراكچر باربر و يا پست fin روشدر  .نصب خواهند شد هاي نماشيشه جوشكاري يراق آالت اسپايدر به آن،

 .باشدهاي لمينيت چند اليه مياز شيشه

 

  
 

 

  .باشدمنحصر به فرد بودن نما و سرعت باالي اجرا در پروژه مير ويژگي نماي اسپايد



  

  اي كرتين والنماي شيشه

  

اي و گذرد هر روز بر پيشرفت سازهدر طول پنجاه سال گذشته كه از اولين طراحي و اجراي اين سيستم مي

  باشد.گونه نماها افزوده شده و در حال تكميل و نو آوري ميمعماري اين

در واقع  ؛باشدمي) اينماي شيشه( به صورت مشبك بوده و تلفيقي از آلومينيوم و شيشه وال ماي كرتينن

هاي هاي فوالدي از پروفيلاي بوده كه به جاي استفاده از فريمنماي كرتين وال نوعي ديگر از نماي شيشه

  .شودآلومينيومي استفاده شده است. نماي كرتين وال خود يك سازه محسوب مي

نماي كرتين وال طوري طراحي شده است كه استراكچر تمام آلومينيومي آن در مواجه با انواع  جرئيات

هاي وارده از جابجايي سازه اصلي ساختمان در زلزله، نيروي مستقيم زلزله و باد، نشست هاي احتمالي و تنش

  .گرددخود ايستا اطالق مي 	خاطر همين قابليت به آنه وزن خود نما كامال با انعطاف عمل كرده كه ب

ميليمتر ضخامت  50الي  6 با توجه به سيستم انتخابيهاي استفاده شده در سيستم نماي كرتين وال شيشه

  دهند.دارد و ايزوالسيون حرارتي و صوتي ساختمان را به صورت كامل انجام مي

  

  هاي اجراي نماي كرتين وال:انواع روش

  دسته تقسيم مي شوند: دواينگونه نماها به 

Stick Wall Systems  

Unitized Curtain Wall Systems 

  



  

Stick Wall Systems  

) Transomگردند، پس از آن اعضا افقي () ابتدا نصب ميmullionدر اين مدل از نما معموال اعضا عمودي (

  گردند.و در نهايت قطعات شيشه و يا پنجره ها روي سيستم نصب مي

از نوع ارزان ترين سيستم هاي نما مي باشند. در اين نوع نما كليه قطعات در داخل كارگاه  Stickسيستم هاي 

گيري و ساخته مي شود كه در اين حالت از هزينه حمل قطعات بزرگ ساخته شده كاسته مي شود. از اندازه

به كنترل هاي عمليات ساخت در  طرفي به دليل اندازه گيري همزمان در سايت و ساخت قطعات، ديگر نيازي

  باشد.كارخانه نمي

Unitized Curtain Wall 

بهترين روش هوابندي و آب بندي در اين روش صورت مي گيرد. اين سيستم در واقع براي تكنولوژي مدرن 

  اختراع شد. در اين روش از نما كامال براي قاب هاي بزرگ پيش ساخته در كارخانه توليدي طراحي شده است.

ساخت قاب با اعضا مولين، ترانزوم و شيشه ها در كارخانه مي باشد كه پس از حمل  ،اساس كار در اين روش

  توسط براكت هايي كه نصب مي شوند و مولين ها و ترانزوم هاي نر و ماده به هم وصل مي شوند.

 نيز برخوردار است. در اين روش كليه مراحل ساخت در كارخانه تحت كنترل سازندگان بوده و از دقت بااليي

  اين روش بيشتر براي ساختمان هاي مدوالر در نما كه سرعت بااليي نيز ساخت دارند پيشنهاد مي گردد.

روش ساخت پانل ها به اين صورت مي باشد كه كليه پروفيل هاي به كار رفته به صورت نر و ماده ساخته شده 

نل كناري در همان نقطه اتصال پروفيل ماده مولين به و مثال اگر در يك پانل پروفيل نر كار شده است در پا

  كار رفته كه در نهايت موقع نصب داخل هم يك پروفيل مجزا را تشكيل مي دهند.

  

  



  

  كرتين وال ايي شيشهروش انتخاب سيستم نما

 Stick -سيستم استيك  Unitized -سيستم يونيتايز   معيار انتخاب نوع نما

  كوچك  بزرگ  وسعت پروژه

  ديوارها در نما پيكربندي
يكپارچه (وسعت زياد جهت نما 

  بندي بزرگ و ثابت)با مدول

انواع تغييرات در نما موجود 

  باشد.مي

  تصادفي  خط پايه افقي يكنواخت  الگوي اتصال در نما

  نصب در محل كارگاه  هانصب در كارخانه روي فريم  هاي نمانصب شيشه

  كنترل كيفيت نما
شرايط بر اساس كنترل در 

  خورد.كارخانه رقم مي

بستگي به محيط كارگاه و تجهيزات 

  آالت مصرفي دارد.و ماشين

  اصالح پذيري نما
از قبل طراحي و مهندسي 

  گردد.مي

اصالحات در صورت لزوم در 

  پذيرد.محل كارگاه انجام مي

  زياد  كم  در محيط كارگاه ارزش كاري

ارزش زماني كار در محيط 

  كارگاه
  كند  سريع

  گيرد.نصب از داخل انجام مي  دسترسي و ايمني
بايستي از بيرون نما نصب  

  گردد
  



  

  انواع نماي ظاهري كرتين وال سيستم استيك

هاي ويژه در سيستم سيستم استيك داراي دو سيستم اصلي فيس كپ و فريم لس ميباشد. استفاده از درپوش

باشد. در ها در سيستم فريم لس از بارزترين وجوه تمايز اين دو سيستم ميكپ و عدم وجود اين درپوشفيس

سبات استاتيكي كامال رعايت شده فشار باد و محا، مباحث مربوط به زلزله نماي كرتين وال هايطراحي پروفيل

  .گرددو مصالح مورد نياز هر پروژه جداگانه محاسبه و خصوصيات پروفيل نماي كرتين وال مربوطه مشخص مي

  

  

    
  

  
 

  



   



 

  



  

  نرده شيشه
  

اليه هاي دوساختماني از شيشههاي به منظور ايجاد حفاظ يا جان پناهاي هاي شيشهاز نرده  در اين سيستم

 . تامين گردد جاد ايمني مورد نياز درهاي الزم به منظور ايشود تا استانداردلمينيت و سكوريت استفاده مي

صي هاي خاص آلومينيومي با آلياژهاي با مقاومت باال به صورت اختصاپروفيل اي ي شيشهدر اين نوع نرده

هاي ها و طرحي آلومينيومي امكان ايجاد در رنگهاهاي پروفيلد . كاورشونتهيه و بر روي تراز كف نصب مي

 هاي آهني نيز استفاده كرد).توان از پروفيل(در سيستم دفني مي. باشندمختلف را دارا مي

و نرده شيشه سيستم دفني اي ام شيشهي تمنوع نرده  اين   هاي آلومينيوميمقاطع پروفيل از هايينمونه در زير

  :نماييدرا مشاهده مي

  

 

  

  



  

  هاي پارتيشن وال و جام بالكنيسيستم

  

  به زندگي از پنجره ما بنگريد

  
  

 دستيك نماي. باشدميفضاسازي زيباي پروژه  و بهينه استفاده براي گزينه بهترين بالكنيجام  هايشيشه

 بردار بهره براي را امكان اين، ديد مانع يا ستون هيچ بدون باشد كه طولي هر به پروژه فضاي جهت ايشيشه

  . گردد مندبهره آزاد هواي از و كرده باز راحتي به را سيستم سال مناسب فصول در كه كندمي مهيا

و  باشدمي صوتي و حرارتي عايق %70 حدود و باران و برف و غبار و گرد نفوذ عايق %100تقريبا سيستم اين

   كند.را ايفا مي امنيتي حفاظ نقش ،داخلي قفلبا داشتن 

 حتي و موذي حشرات غبار، و گرد پرندگان، ورود مسير ،متحرك هايشيشه با فضا شدن بسته واسطه به

 محدوديتي هيچ بالكن داخل به هاشيشه چرخشبا همچنين  .شودمي مسدود داخلي فضاي به جوي نزوالت

  .ندارد وجود هاشيشه خارجي سطوح نظافت براي



  

  هاي انجام شدهپروژه

  

  ايم:اي كه افتخار همكاري با آنها را داشتههاي انجام شدهپروژه

  

 اي)دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد (نماي شيشه 

 اي و درب و پنجره)(نماي شيشه سراي واليتفرهنگ 

 اي)(نماي شيشه دانشكده علوم پايه بجنورد 

  و درب و پنجره اي(نماي شيشه تختخوابي شيروان 200بيمارستان( 

 اي)(نماي شيشه دانشگاه قوچان 

  اي)نماي شيشه( دانشگاه علوم پزشكي مشهد و سالمتمركز گسترش 

 اي پنجره)بيمارستان امام خميني اسفراين (نماي شيشه 

  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد (درب و پنجره)دانشكده 

 اي)استانداري خراسان شمالي (نماي شيشه 

 اي)استاندارد خراسان شمالي (نماي شيشه كل اداره 

 اي)اداره كل ثبت خراسان شمالي (نماي شيشه 

 ديگر . . .  ا پروژههو ده  

  

  

  



  
  

  
  داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهددانشكده 

 


