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معرفی شرکت

شــرکت پارساگسترســازه )ســهامی خــاص(، فعالیــت خــود را از ســال 1379 آغــاز نمــوده اســت. این 
شــرکت بــا در اختیــار داشــتن کادری از متخصصیــن، مهندســین، معمــاران و اکیپ هــای اجرایــی 

مجــرب و کارآزمــوده، صدهــا طــرح و پــروژه عظیــم را بــه انجــام رســانیده اســت. 
فعالیــت اصلــی شــرکت در زمینــه ی مهندســی نماهــای مــدرن، واردات و فــروش انــواع مصالح نوین 
ســاختمانی می باشــد و همــواره بــا کمــک دو عامــل دانــش فنــی و همــکاری نزدیــک و مســتمر بــا 

شــرکت های پیشــرو در عرصــه بین الملــل یکــی از پیشــگامان ایــن عرصــه بــوده اســت.

Introduction

Parsa Gostar Sazeh Company is one of the leading companies in the field of 
façade engineering and design. Since 2000, its staff of specialists, engineers, 
architects and experienced executive team have done hundreds of small and 
big projects. 
Long-lasting connection with well-known companies worldwide, has signifi-
cantly helped us in choosing and importing the best materials for our custom-
ers. In addition, technical knowledge and quality of work is what our clients 
like the most about us.
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خدمات

فعالیت اصلی شرکت پارساگستر سازه در زمینه طراحی و مهندسی نماهای مدرن ساختمانی
می باشد که در زیر به آن ها اشاره شده است:

• مشاوره، طراحی معماری و مهندسی سازه ی نما
• ارائه طرح های 3D و انیمیشن 

• نقشه برداری و ارائه نقشه های نمای موجود
• ارائه جزئیات اجرایی و نقشه های شاپ درائینگ 

• طراحی و اجرای انواع پنل های نما شامل: پنل های فلزی، آلومینیوم کامپوزیت )ضد آتش(،
  سرامیک، چوب، HPL ، سنگ، KRION و غیره.

Curtain Wall طراحی و اجرای نماهای شیشه ای یا •
• طراحی و اجرای سیستم های سقف کاذب و پنل های دکوراتیو 

Services

Our main fields of activities are designing and engineering of modern facades. 
Details are mentioned below:
• Consulting and designing facades
• Providing 3D design and animation
• Surveying and providing the available as built drawings 
• Providing installation details and shop drawings
• Design and installation of facade panels, including: Metal surface panel,
  Aluminum composite panel (FR), Ceramic, Terracotta, Wood, HPL, Stone,   
  KRION and so on.
• Design and installation of glass facades or curtain walls 
• Design and installation of ceiling systems and decorative panels

گواهی تایید شرکت  آلوکوباند آلمان بابت طراحی و نصب ورق های آلومینیوم کامپوزیت
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طراحی

ــن  ــا آخری ــق ب ــی مطاب ــه های اجرای ــری از نقش ــی و بهره گی ــد فن ــه بع ــه ب ــر و توج ــت نظ دق
فناوری هــا، روش هــای ســاخت و مصالــح ســاختمانی، ضامــن موفقیــت در اجــرای یــک 
ــات  ــح و طراحــی جزئی ــن، انتخــاب درســت مصال ــر ای ــاوه ب ــاری اســت. ع ــای فاخــر معم بن
اجرایــی نوآورانــه، تاثیــر چشــمگیری در بــاال بــردن ســطح کیفــی پــروژه، کاهــش هزینه هــا و 
جلوگیــری از هــدر رفــت ســرمایه دارد. در ایــن راســتا بخــش طراحــی شــرکت پارساگسترســازه 
ــای  ــک و دو نماه ــاز ی ــای ف ــاوره ای، طراحی ه ــات مش ــی؛ خدم ــطح مهندس ــن س در باالتری

ــد. ــه می نمای ــدرن را ارائ م

Design

Careful consideration and attention to the technical sides and using the plans 
of action in accordance with the latest technologies, construction methods 
and materials are very important for constructing a building with great archi-
tecture. In addition, choosing the right materials, innovative implementation 
and designing details have significant impact in raising the level of project 
quality, reducing costs and avoiding loss of capital. In this regard, the design 
department of our company does its job at the highest level of engineering. 
We also offer consultancy services and the design of phase one and phase 
two.

Mahan Project - ImplementedMahan Project - 3D Shafa Pharmacy Factory Goharbin Building

اســتفاده بهینه از مصالح و طرح های نوآورانه

اســتفاده بهینــه از مصالــح یکــی از راه هــای صرفه جویــی در هزینه هاســت. شــرکت پارساگســتر 
ســازه بــا علــم بــه ایــن مطلــب، بــا ارائــه ی طرح هــای خاقانــه و اقتصــادی، از کمتریــن میــزان 
مصالــح در جهــت زیبایــی هــر چــه بیشــتر پــروژه اســتفاده کــرده و ضمــن بــه حداقــل رســاندن 

دورریــز مصالــح، طرح هایــی منحصــر بــه فــرد خلــق می کنــد.

Efficient Use of Materials and Innovative Designs

Efficient use of materials is a method of saving money in this industry. Know-
ing this, Parsa Gostar Sazeh uses the least materials by offering creative 
and economic designs in order to reduce the waste of materials and create 
eye-catching projects that are second to none.
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مهندسی نمای ساختمان

پوسته ی خارجی ساختمان نمایانگر ارزش، عملکرد و تجلی معماری بناست.
نمــای ســاختمان بایــد محافظــی بــرای صــدا، نــور، حــرارت و بــرودت باشــد، بــه نحــوی کــه 

دمــا و فضــای داخــل ســاختمان را بــرای فعالیــت و ســکونت بهینــه ســازد. 
ــاب  ــاال و انتخ ــر ب ــول عم ــداری و ط ــا پای ــا ب ــرای نم ــب ب ــح مناس ــاب مصال ــن رو، انتخ از ای
روش هــای اجرایــی و نصــب مصالــح نمــا بــا توجــه بــه محیــط و شــرایط بســیار حائــز اهمیــت 

اســت. 
تیــم فنــی شــرکت پارســا گســتر ســازه توانایــی تهیــه تمــام جزئیــات فنــی پــروژه بــرای یافتــن 

بهتریــن راه حــل در هــر پــروژه را دارا اســت.

خدمات مشاوره و مهندسی نما

• پیشنهاد متریال مناسب
• پیشنهاد سیستم مناسب

• کنترل و برنامه ریزی هزینه و زمان اجرای نمای ساختمان
• بررسی فیزیک ساختمان

• محاسبات سازه ای، استاتیک و لرزشی مورد نیاز
• کنترل استانداردها، تست های کیفیت و تحلیل راه حل ها

• مطالعات انرژی
• بررسی عایق کاری های الزم اعم از حرارتی، رطوبتی و صوتی

• محافظت از آتش و اجرای دیتیل های دود بند و هوا بند
• ارزیابی تونل باد

• گسترش و ایجاد سیستم های نوین
• تهیه نمونه های اجرایی و بررسی و تحلیل اجرا

• نظارت بر انجام پروژه و کنترل اجرا
• تهیه دستورالعمل نگهداری

Detail designing

Structural , Energy and Radiation calculation

Facade Engineering & Consulting Services

• Choosing appropriate materials
• Choosing the best installation system
• Cost control and timing
• Building physics
• Structureal, static & seismic calculation
• Standards, quality control tests and analysis of solutions
• Energy studies
• Calculating lthermal, acoustic & moisture insulation
• Implemetation details of fire & smoke stop
• Wind tunnel assessment
• Development of new systems
• Mock-up development & analysis of installation
• Workshop follow-up & supervision
• Maintenance manual

Facade Engineering

Outer shell of a building represents the function and ar-
chitectrul expression of it. The facade of a building must 
protect the buidling against noise, light, heat and cold in 
a way that the temperature and the space inside of the 
building is optimized for working and residence.
For this reason, choosing the right materials for the fa-
cade with high durability and selecting the right installation 
systems with regards to the environment is significantly 
important.
Our technical team is able to provide all the technical de-
tails of the project to find the best solution for every project.
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Metal Solid
Surface
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Shahr-e-Aftab, Khalije Fars Highway, Year: 2016

Designed by: Naghsh-e-Jahan Pars & gmp
Constructed by: Cashalot Co. Material:

Aluminium Solid Surface: 2 mm
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Alvand Project
Alvand St.

Material:
Metal Solid Surface
Aluminium Punch Surface: 3 mm
Louver: 34 x 5 cm
Ceramic
Flower Box
Year: 2015

Niloofar Project
Ghanbarzadeh St.

Material:

Brick
Metal Punch Surface
Curtain Wall
Aluminium Windows
Year: 2016

Designed by: Dr. Alidoost

Designed by: Dr. Alidoost
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Aluminium
Composite Panel(FR)

ــه روش  ــازه ب ــتر س ــا گس ــرکت پارس ــط ش ــت توس ــوم کامپوزی ــب ورق آلومینی نص
ــد: ــر می باش ــرح زی ــه ش ــن روش ب ــتفاده از ای ــای اس ــود. از مزای ــام می ش Hanging  انج

    - بــا توجــه بــه اینکــه تمامــی اجــزای زیرســازی از یــک جنــس )آلومینیــوم(  می باشــد، بــا  
ــا همدیگــر منبســط و منقبــض گردیــده و از تغییرشــکل جلوگیــری  تغییــرات دمــا قطعــات ب

می شــود.
ــب های  ــتفاده از چس ــه  اس ــاز ب ــت و نی ــکال اس ــورت مکانی ــه  ص ــدی ب ــتم آب بن     - سیس
ــر  ــاً عم ــود. ضمن ــوذ آب می ش ــری از نف ــث جلوگی ــر باع ــن ام ــه ای ــد ک ــیلیکون نمی باش س
چســب های ســیلیکون 2 تــا 3 ســال می باشــد کــه ایــن موضــوع از نقــاط ضعــف سیســتم های 

نصــب فیکــس اســت. 
ــی  ــن الســتیک ها پــس از مدت ــر نمی باشــد. ای ــه اســتفاده از الســتیک های درزگی ــاز ب     - نی

بــه علــت انبســاط و انقبــاض از پنــل جــدا می گردنــد. 
ــچ  ــرم خــاص پان ــت ف ــه عل ــد و ب ــرار می گیرن ــا ق ــات تحــت وزن خــود روی بولت ه     - قطع
ــا وزش بادهــای شــدید از محــل بولــت خــارج نمی گــردد و از  ــه و ی چکمــه ای در هنــگام زلزل

پایــداری باالیــی در برابــر نیروهــای جانبــی برخــوردار هســتند.

و نصب: اجرا  مراحل طراحی، 
1. تهیه ازبیلت از نمای ساختمان با دوربین نقشه برداری             

2. تهیه نقشه های فاز 2 اجرایی بر اساس طرح اولیه و ازبیلت ها
3. تهیه شاپ درائینگ های زیرسازی و ورق 

4. نصب زیرسازی آلومینیومی
CNC 5. برش و شیارهای ورق توسط دستگاه

6. نصب ورق 
7. کندن پوست و تحویل به کارفرما



1819

Paramis Park
Niavaran

Material:
Howsolpan
Year: 2007

Barooj Project
Ajoodanieh

Material:
Louver
Alfrex (fr)
Year: 2014

Designed by: Dr. Khorrami

(fr)
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Baran Shopping
Center (Proma)
West Hemmat Highway

Material:
Howsolpan
Year: 2010 

Siman-e-Gharb Factory
Kermanshah

Material:
Howsolpan
Year: 2009
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Avishan Hotel
Namak Abrood

Material:
Howsolpan
Year: 2011

Parseh Steel Trade Center
Shadabad

Material:
Howsolpan
Year: 2008 

Designed by: Eng. Radmanesh
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Zomorrod Building
Beheshti St.

Material: 
Howsolpan
Year: 2008

Sharia’t Shopping 
Center (Proma)
Mohammad Shahr - Karaj

Material:
Howsolpan
Year: 2009

Designed by: Eng. Gholampour Designed by: Eng. Gholampour
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Ventilated
Ceramic Facades
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Faveton  ــک تهویه شونده نمای سرامیکی خش
ایــن ســرامیک ها در انــواع مختلــف بــرای مصــارف مختلــف طبقه بنــدی مــی شــود کــه 

عبارتنــد از:

ــود  ــا 1500mm  به وج ــدی ت ــا قالب بن ــی ب ــرای پروژه های ــوص ب ــرامیک مخص ــن س • ای
ــازه  ــه اج ــت، ک ــترس اس ــتاندارد در دس ــی اس ــایز ارتفاع ــرامیک در 5 س ــت. س ــده اس آم

ترکیبــات بی شــماری را می دهــد.

ــی  ــول 1200mm طراح ــا ط ــه ت ــت ک ــن سرامیک هاس ــایز ای ــن س ــال کوچک تری • برس
ــه تنهــا باعــث بهینه ســازی  ــا سیســتم زیرســازی ن شــده اســت. ترکیبــات ایــن قطعــه ب
ــت.  ــرده اس ــادی ک ــاوت اقتص ــای متف ــرامیک را در نماه ــتفاده از س ــه اس ــود بلک می ش
ــرای  ــود  از آن ب ــنهاد می ش ــول، پیش ــن محص ــودن ای ــادی ب ــبک و اقتص ــت س ــه عل ب

ــود. ــتفاده ش ــزرگ اس ــای ب پروژه ه

• ســرامیک آکــوا طراحــی شــده اســت تــا بتوانــد هــم بــه صــورت افقــی، عمــودی و هــم 
ــوه بســیار  ــا جل ــری باعــث می شــود ت ــن انعطاف پذی ــر دو نصــب شــود، ای ــی از ه ترکیب

ــق گــردد. ــی خل ــه نمــا ببخشــد و طرح هــای متفاوت ــی ب زیبای

 Faveton یای  مزا
•  خاصیت  ضد رنگ )Anti-Graffiti( وضد غبار

•  نوع پرسانی جذب آب کمتر از 3 %، تراکوتا 3 تا 6 %
•  تنوع رنگ، فریم، ترکیب و قطعات سفارشی

•  اجرای فنی پیشرفته و سریع    
•  عدم نیاز به نگهداری و نظافت پس از نصب و عدم فرسودگی در مقابل آلودگی های

   محیطی 
•  رنگ طبیعی

•  مقاومت مکانیکی، شیمیایی، یخ زدگی و ضد حریق باال
•  بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

•  مناسب جهت  سبک سازی ساختمان

Faveton Louvers
ضمــن  نمــا،  در  ســرامیکی  لوور هــای 
ــد،  ــدان می کنن ــی را دو چن ــه زیبای این ک
میــزان نفــوذ نــور خورشــید را کاهــش 
می دهنــد بــدون اینکــه از مصالــح دیگــری 
اســتفاده کننــد. چهــار مــدل متفــاوت لــور 

Faveton عبارتنــد از:
کــه   )Spheric, Briol, Java, Orona(
طــول آن هــا حداکثــر 1500mm می باشــد 
ــود.  ــه می ش ــی عرض ــای طبیع و در رنگ ه

Special Tiles
طیــف   تولیــد  بــا   Faveton شــرکت 
ــام  ــوع، تم ــوالت متن ــترده ای از محص گس
ازجملــه  نمــا  بــرای  الزم  دیتیل هــای 
ــرامیک  ــا س ــه ها را ب ــینگ ها و گوش فاش

می نمایــد. تولیــد 

Faveton Design
ــع  ــی مقاط ــا طراح ــد ب ــی توانن ــاران م معم
دلخــواه خــود در ســرامیک نمایــی بســیار 
چشــمگیر و مــدرن را طراحــی کننــد . بــه ویژه 
ــط  ــده توس ــی ش ــد طراح ــزار جدی ــرم اف ــا ن ب
Faveton، شــما مــی توانیــد نمــای مــورد نظــر 

ــد. ــق کنی ــود را تصــور و خل خ
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Faveton Ceram , 28 mm

Plaza Shopping Center
Zafaranieh

Material:
Faveton Ceram
Aluminium Composite Panel
Year: 2011

)SAH( ــتم نصب افقی سرامیک سیس

 T ــاالت ــامل اتص ــه ش ــوم ک ــازی آلومینی ــرکت Faveton از زیر س ــی ش ــب افق ــتم نص سیس
ــازه  ــه س ــا Bracket ب ــای L شــکل ی ــه توســط پروفیل ه ــه ک ــد، تشــکیل یافت شــکل می باش

ــوند. ــس می ش ــاختمان فیک ــی س اصل

ــا و دو شــیار  ــار شــیار دارد کــه دو شــیار آن مخصــوص کلیپس ه ــل T شــکل، چه هــر پروفی
ــه اتصــاالت  دیگــر مخصــوص الســتیک  EPDM می باشــد. ایــن سیســتم نصــب از ورود آب ب
افقــی جلوگیــری کــرده و نمــا را در برابــر لرزش هــای احتمالــی آن ایمــن می ســازد. بــه دلیــل 
دیتیــل مناســب و وجــود لبــه باالیــی ســرامیک ها، آب از طریــق اتصــاالت افقــی نیــز بــه درون 

ــوان گفــت ایــن سیســتم در عمــل ضــد آب اســت. نمــا وارد نمی شــود و می ت
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Faveton Bersal, 16 mm

Sonbol Building
Farmaniyeh St.

Material:
Faveton Ceramic
Alfrex (fr)
Year: 2012

Ameri Building
Yousef Abaad St.

Material: 
Faveton Bersal
Year: 2011

Tose’e Energy Building
Sheykh Bahaei St.

Material:
Faveton
Howsolpan
Louver
Year: 2014

Designed by: Dr. Khorrami
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ــادی در  ــیار زی ــرد بس ــروزه کارب ــه ام ــی ک ــی از مصالح یک
ــرامیک های  ــد. س ــرامیک می باش ــاختمان دارد، س ــای س نم
ــا ســایز معمــول x ۱۲۰ ۶۰ ســانتی متر و ضخامــت یــک  نمــا ب

ــوند. ــد می ش ــران تولی ــانتی متر در ای س
ــب  ــف نص ــتم مختل ــا ۳ سیس ــب ب ــرامیک ها اغل ــن س ای
می شــوند کــه عبارتنــد از سیســتم نصــب کلیپســی، 
سیســتم نصــب شــیاری و سیســتم نصــب انکــر کیــل آلمــان.

Anzali Trade-Industrial Free Zone Organization, 
Bandar Anzali
Material: Ceramic, Aluminium Composite Panel, Curtain 
Wall, Aluminium Windows
Year: 2015

Designed by: Atec
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Maskan Bank
Ahvaz

Material:
Ceramic
Louver
Aluminium Composite Panel
Year: 2012

Behshahr (Ladan) Factory
Karaj Rd.

سیستم شیاری:
سیســتم شــیاری سیســتمی مقــرون بــه صرفــه و 
مخفــی اســت کــه در پشــت ســرامیک ها شــیار خــورده 
ــی  ــک Runner افق ــط ی ــرامیک ها توس ــود و س می ش

ــوند. ــل می ش ــازی متص ــه زیرس ب

سیستم کلیپسی:
در سیســتم کلیپســی ســرامیک ها بــا حداقــل6 کلیپــس 
ــن کــه در  ــا ای ــان نگــه داشــته می شــوند. ب ــزی نمای فل
ــی  ایــن سیســتم لبــه کلیپس هــا مشــاهده می شــود ول
ــد و  ــه می دارن ــرامیک را نگ ــام س ــا تم ــن کلیپس ه ای
سیســتم  راحت تریــن  و  ارزان تریــن  مطمئن تریــن، 

ــند. ــرامیک می باش ــب س Designed by: Tajirنص

Material:
Ceramic

Thermo Wood 
Curtain Wall

Year: 2013
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سیستم انکر:
ــا ســوراخ کــردن پشــت  ــدا ب در سیســتم انکــر کیــل ابت
ســرامیک )بــا ضخامــت یــک ســانتیمتر( بــا متــه و 
دســتگاه مخصــوص کیــل، انکــری بــه ســرامیک متصــل 
ــال  ــات اتص ــاژ قطع ــرای مونت ــر ب ــن انک ــود، از ای می ش
ــی  ــات فن ــا جزئی ــه ســرامیک ب ــا aggriffen ب ــده ی دهن
ــن اســت  ــوت آن، ای ــه ق ــود. نقط ــتفاده می ش ــاص اس خ
ــدا  ــه ج ــا زلزل ــه ی ــگام ضرب ــر در هن ــات از انک ــه قطع ک
نمی  شــوند و حتــی بعــد از شکســت قطعــه )در سیســتمی 
کــه مســلح شــده اســت(، بــه بیــرون پرتــاب نمی شــوند. 
ایــن روش بــرای البی هــا و ســاختمان هایی کــه نمایشــان 

ــت. ــب ترین اس ــود، مناس ــده می ش ــک دی از نزدی

Saba
Gheytariyeh

Material:
Ceramic (keil)
Year: 2014

Designed by: Dr. Alidoost
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Curtain Wall
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Sabanaft Office Building
Gandi St.

Material:
Aluminium Composite Panel
Curtain Wall
Year: 2011

کرتین وال
پروفیل هــای  بــا  شــده  تلفیــق  شیشــه ای  نمــای  واقــع  در 
آلومینیومــی بــه نــام المــل اســت. ایــن نــوع نمــا بســیار زیبــا و از 
نظــر رنــگ و انــدازه بســیار متنــوع اســت. در ایــن فریم هــا امــکان 
ــر  ــک جــداره و دو جــداره وجــود دارد. ظاه نصــب شیشــه های ت
ــوم و  ــی از آلومینی ــوده و تلفیق ــبک ب ــورت مش ــه ص ــا ب ــن نم ای

شیشــه می باشــد .
ــود و  ــاخته می ش ــی س ــه صــورت صنعت ــا ب ــا کام ــوع نم ــن ن ای
شــرایط نصــب آن بــه گونــه ای اســت کــه انعطاف پذیــری خاصــی 
نشســت های  و  زلزلــه  از  ناشــی  تنش هــای  بــا  مواجهــه  در 
ــورت   ــه ص ــراری دارد و ب ــع اضط ــاختمان در مواق ــی س احتمال
ــردد.  ــی طراحــی و اجــرا می گ ــا آلومینیوم Self-Support و تمام
ایــن نــوع نمــا در انــواع frameless و face cap ســاخته و اجــرا 
می شــود. در ایــن سیســتم بــه دلیــل اینکــه ســطح مقطــع پروفیــل 
آلومینیــوم بــزرگ می باشــد و از مقاومــت باالیــی برخــوردار اســت ، 
ــد  ــا نمی باش ــازی نم ــر س ــت زی ــبکه بندی جه ــه ش ــی ب احتیاج
ــی  ــای لوبیای ــا پیچ ه ــه ب ــت ک ــیله پلی ــه وس ــل ب ــود پروفی و خ
ــه ســازه ی ســاختمان متصــل  ــل رگاژ می باشــد ، ب داخــل آن قاب

ــود.  می ش
ــتم facecap و  ــت، از سیس ــا نف ــروژه صب ــن وال پ ــرای کرتی ب

ــت. ــده اس ــتفاده ش frameless اس
Designed by: Eng. Mohammad Nikbin & Tahmineh Milani
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 :Face Cap نمــای کرتین وال 
ــه  ــل ، شیش ــازه الم ــب س ــیم بندی و نص ــد از تقس ــا بع ــن نم  در ای
بــر روی زبانه هایــی کــه از قبــل در پروفیــل تعبیــه شــده اند 
ــا  ــوم و ب ــس آلومینی ــی از جن ــپس درپوش های ــرد و س ــرار می گی ق
مقاطــع مختلــف )تخــت ویــا دوکــی شــکل( بــر روی آن هــا نصــب 
ــوده و از  ــکال ب ــورت مکانی ــه ص ــا ب ــن نم ــدی ای ــردد. آب بن می گ
هیــچ گونــه مــواد پرکننــده )فــوم و ..( و آب بنــد )انــواع چســب ها( 

اســتفاده نمی گــردد. 
ــازه از  ــتر س ــا گس ــرکت پارس ــط ش ــروژه توس ــن پ ــن وال ای کرتی

شــرکت Gulf Extrusion  دبــی خریــداری و اجــرا گردیــد .

Shiva Office Building
Ghaem Magham St.

Material:
Aluminium Composite Panels
Louvers
Curtain Walls
Ventilators
Year: 2010Designed by: Eng. Radmanesh
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Wood
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Isofam Official Building
Gheytarieh

Material:
Aluminium Composite Panel
HPL
Year: 2013

Evin Building
Evin

Material:
Aluminium Composite Panel
Thermo Wood
Year: 2013Designed by: Parsa Gostar Sazeh Designed by: Eng. Gholampour
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Other Products
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ــواع متنوعــی از ســقف های کاذب آلومینیومــی  ــد، ان شــرکت Hunter Douglas  هلن
ــوع  ــه شــرکت پارســا گســتر ســازه واردات و اجــرای ن ــد ک ــه می نمای ــی را ارائ و چوب
خاصــی از آن هــا بــا نــام Linear را در ایــران بــه انجــام رســانید و نتیجــه ای بســیار زیبــا 

و بــا کیفیــت بــر جــای گذاشــت.
در ایــن نــوع ســقف کاذب یــک ســایز و یــا ترکیبــی از ســایزهای مختلــف پروفیل هــای 
آلومینیومــی را می توانیــم در کنــار هــم داشــته باشــیم. ایــن نــوع ســقف کاذب اجــرای 

پــازل ماننــدی دارد و دسترســی بــه تاسیســات زیــر آن بســیار آســان اســت.

در پــروژه شــیوا از لوورهــای آلومینیومــیHunter Douglas  هلنــد و Ventilator های 
Renson بلژیــک به پیشــنهاد شــرکت پارســا گســتر ســازه ،  اســتفاده شــده اســت .

ــرژی  ــاف ان ــری از ات ــرل کــرده و باعــث جلوگی ــور خورشــید را کنت لوورهــا شــدت ن
ســاختمان می شــوند .

ــاختمان  ــل س ــه داخ ــاک ب ــوای پ ــت ه ــوا و هدای ــه ه ــت تهوی ــا جه Ventilator ه
اســتفاده می شــوند و قابلیــت نصــب بــر روی کرتیــن وال و پنجره هــا را دارنــد.
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شــرکت Lanik  اســپانیا تولید کننــده انــواع ســقف های تــک الیــه و ســازه های 
ــد.  ــی دارن ــرد فراوان ــدرن کارب ــی در ســاختمان های م ــی اســت. ســازه های فضای فضای
ــاختمان های  ــزرگ در س ــای ب ــا دهانه ه ــته ها بیشــتر در ســقف هایی ب ــوع پوس ــن ن ای

ــوند.  ــده می ش ــی دی ــاری و صنعت ــدرن و تج م
ــک  ــی ت ــرای ســاخت ســازه فضای سیســتم  ســاختاری Single Layer Structure  ب
ــوع  ــا ن ــه ی ــک الی ــازه ت ــت. در  س ــه اس ــعه یافت ــک توس ــرکت النی ــط ش ــه توس الی
ــا معمــوال  ــن آن ه ــد. همچنی ــرار دارن ــک ســطح ق ــای ســازه ها در ی پوســته ای، گره ه
انحنــای دو برابــر دارنــد. ســاختار بــه وســیله مثلث هــای در هــم تنیــده و یــا بــا چهــار 

ــرد.  ــکل می گی ــت ش ــل ضخام ــا حداق ــی ب ضلع
فضاهــای پوشــیده شــده بــا ایــن پوســته اگــر در ارتفــاع دورتــر از دیــد قــرار بگیرنــد، 
ســازه فلــزی آن هــا  بــه چشــم نمی آیــد و بــه صورتــی اســت کــه گویــا ســقفی بــر روی 

مــکان وجــود نــدارد.
ایــن ســازه ها بــه  مهندســان و معمــاران اجــازه می دهــد پوســته هایی قابــل اطمینــان 
ــه  ــر ب ــیار کمت ــا بس ــاختاری آن ه ــای س ــال المان ه ــن ح ــه در عی ــد ک ــی کنن طراح
چشــم می آینــد و ضخامــت بســیار کمتــری نیــز دارنــد. آن چنــان کــه انــگار از قوانیــن 

ــد.  ــرپیچی می کنن ــک س فیزی

متریال هــای XT شــرکت 3form بــرای اســتفاده در شــرایط محیــط بیرونــی ســاختمان 
کــه نیــاز بــه مشــخصه های خــاص ماننــد بســیار دقیــق و مقــاوم بــودن دارنــد، طراحــی 

و ســاخته شــده اســت. 
ــای  ــان، نم ــرد مناســب و نصــب آس ــرا، عملک ــری، طراحــی گی ــفافیت، شــکل پذی ش
بیرونــی بســیار زیبایــی را بــرای شــما بــه ارمغــان خواهــد آورد کــه از درون تــا بیــرون 

ــده اســت. ــده ای جــذاب و خیره کنن ــر بینن ــرای ه ب
ــاورا بنفــش،  ــاد شــدید، اشــعه م ــل نیروهــای طبیعــی همچــون ب Koda XT در مقاب
تگــرگ، طوفــان، بــرف و دیگــر شــرایط ســخت هوایــی مقــاوم هســتند. متریال هایــی 
همچــون Koda XT صــد برابــر از شیشــه در برابــر ضربــات مقــاوم تــر بــوده و  شــصت 
ــت.  ــا را نشــکن در نظــر گرف ــوان آن ه ــر از اکریلیــک ســخت ترند کــه عمــا می ت براب
ــال  ــن ح ــم و در عی ــرای نصــب، محک ــان ب ــم وزن،  آس محصــوالت رده XT بســیار ک
شــکل پذیــر هســتند. بــا چنیــن متریالــی نگرانــی جهــت تعویــض آن هــا را بــه شــدت 

ــدگار اســت. ــرا بســیار قــوی و مان کاهــش می دهــد زی
محصــوالت XT کارآیــی بســیار باالیــی دارنــد و از متریــال بازیافتــی ســاخته می شــوند. 
Koda XT تنهــا محصــول پلــی کربنــات موجــود اســت کــه بــرای گرفتــن اســتاندارد 
LEED MR Credit 4 می تــوان اســتفاده نمــود. ایــن مــاده شــفاف همچنیــن 
ــا(.  ــور و نم ــت )ن ــز داراس ــتانداردهای IEQ Credit 8.1 و IEQ Credit 8.2 را نی اس
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Mahyar Residetial Building
Year: 2012

Farid Afshar Office Building
Year: 2009

Goldiran Factory (LG) 
Year: 2013

Partia Hotel  
Year: 2008

Maskan Broker Building
Year: 2005

Payambar Azam Mosque   
Year: 2009

Ahvaz Railway Building
Year: 2015

Sari Ansar Bank
Year: 2014

Ferro Gilan Building
Year: 2010

Pelatinium Tower
Year: 2004

Niavaran Tower
Year: 2006

Saadat Abaad Residential Building
Year: 2016

Gholhak Residential Building
Year: 2014
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