پارسـا گـستر سـازه

طراحی ،فروش و اجرای نماهای مدرن

Facade Engineering

معرفی شرکت
 این. آغــاز نمــوده اســت1379  فعالیــت خــود را از ســال،)شــرکت پارساگسترســازه (ســهامی خــاص
 معمــاران و اکیپهــای اجرایــی، مهندســین،شــرکت بــا در اختیــار داشــتن کادری از متخصصیــن
. صدهــا طــرح و پــروژه عظیــم را بــه انجــام رســانیده اســت،مجــرب و کارآزمــوده
 واردات و فــروش انــواع مصالح نوین،فعالیــت اصلــی شــرکت در زمینـهی مهندســی نماهــای مــدرن
ســاختمانی میباشــد و همــواره بــا کمــک دو عامــل دانــش فنــی و همــکاری نزدیــک و مســتمر بــا
.شــرکتهای پیشــرو در عرصــه بینالملــل 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 significantly helped us in choosing and importing the best materials for our customers. In addition, technical knowledge and quality of work is what our clients
like the most about us.

کره جنوبی
اسپانیا
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نماینده انحصاری ورق آلومینیوم کامپوزیت ضد آتش
اسپانیـا
نماینده انحصاری سرامیک
آلـمـان و شـرکت
مـجـری تـائـید شـده شـرکت
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خدمات
فعالیت اصلی شرکت پارساگستر سازه در زمینه طراحی و مهندسی نماهای مدرن ساختمانی
:میباشد که در زیر به آنها اشاره شده است
 طراحی معماری و مهندسی سازهی نما،• مشاوره
 و انیمیشن3D • ارائه طرحهای
• نقشه برداری و ارائه نقشههای نمای موجود
• ارائه جزئیات اجرایی و نقشههای شاپ درائینگ
،) آلومینیوم کامپوزیت (ضد آتش، پنل های فلزی:• طراحی و اجرای انواع پنلهای نما شامل
. و غیرهKRION ، سنگ، HPL ، چوب،سرامیک
Curtain Wall • طراحی و اجرای نماهای شیشهای یا
• طراحی و اجرای سیستمهای سقف کاذب و پنلهای 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 ورقهای آلومینیوم کامپوزیت

5

4

اســتفاده بهینه از مصالح و طرحهای نوآورانه

طراحی

 شــرکت پارساگســتر.اســتفاده بهینــه از مصالــح یکــی از راههــای صرفهجویــی در هزینههاســت
 از کمتریــن میــزان، بــا ارائـهی طرحهــای خالقانــه و اقتصــادی،ســازه بــا علــم بــه ایــن مطلــب
مصالــح در جهــت زیبایــی هــر چــه بیشــتر پــروژه اســتفاده کــرده و ضمــن بــه حداقــل رســاندن
. طرحهایــی منحصــر بــه فــرد خلــق میکنــد،دورریــز مصالــح

دقــت نظــر و توجــه بــه بعــد فنــی و بهرهگیــری از نقشــههای اجرایــی مطابــق بــا آخریــن
 ضامــن موفقیــت در اجــرای یــک، روشهــای ســاخت و مصالــح ســاختمانی،فناوریهــا
 انتخــاب درســت مصالــح و طراحــی جزئیــات، عــاوه بــر ایــن.بنــای فاخــر معمــاری اســت
 کاهــش هزینههــا و، تاثیــر چشــمگیری در بــاال بــردن ســطح کیفــی پــروژه،اجرایــی نوآورانــه
 در ایــن راســتا بخــش طراحــی شــرکت پارساگسترســازه.جلوگیــری از هــدر رفــت ســرمایه دارد
 طراحیهــای فــاز یــک و دو نماهــای،در باالتریــن ســطح مهندســی؛ خدمــات مشــاورهای
.مــدرن را ارائــه مینمایــد

Efficient Use of Materials and Innovative Designs
Efficient use of materials is a method of saving money in this industry. Knowing 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.

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 architecture. 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 - 3D
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Mahan Project - Implemented

Shafa Pharmacy Factory

Goharbin Building
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خدمات مشاوره و مهندسی نما

مهندسی نمای ساختمان

• پیشنهاد متریال مناسب
• پیشنهاد سیستم مناسب
• کنترل و برنامهریزی هزینه و زمان اجرای نمای ساختمان
• بررسی فیزیک ساختمان
 استاتیک و لرزشی مورد نیاز،• محاسبات سازهای
 تستهای کیفیت و تحلیل راه حلها،• کنترل استانداردها
• مطالعات انرژی
 رطوبتی و صوتی،• بررسی عایق کاریهای الزم اعم از حرارتی
• محافظت از آتش و اجرای دیتیلهای دود بند و هوا بند
• ارزیابی تونل باد
• گسترش و ایجاد سیستمهای نوین
• تهیه نمونههای اجرایی و بررسی و تحلیل اجرا
• نظارت بر انجام پروژه و کنترل اجرا
• تهیه دستورالعمل نگهداری

. عملکرد و تجلی معماری بناست،پوستهی خارجی ساختمان نمایانگر ارزش
 بــه نحــوی کــه، حــرارت و بــرودت باشــد، نــور،نمــای ســاختمان بایــد محافظــی بــرای صــدا
.دمــا و فضــای داخــل ســاختمان را بــرای فعالیــت و ســکونت بهینــه ســازد
 انتخــاب مصالــح مناســب بــرای نمــا بــا پایــداری و طــول عمــر بــاال و انتخــاب،از ایــن رو
روشهــای 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

Facade Engineering
Outer shell of a building represents the function and architectrul 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 facade 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 details of the project to find the best solution for every project.

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
Detail designing
Structural , Energy and Radiation calculation
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Metal Solid
Surface
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Designed by: Naghsh-e-Jahan Pars & gmp
Constructed by: Cashalot Co.

Material:
Aluminium Solid Surface: 2 mm

Shahr-e-Aftab, Khalije Fars Highway, Year: 2016
13
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Designed by: Dr. Alidoost

Niloofar Project
Ghanbarzadeh St.
Material:
Brick
Metal Punch Surface
Curtain Wall
Aluminium Windows
Year: 2016

Alvand Project
Alvand St.
Material:
Metal Solid Surface
Aluminium Punch Surface: 3 mm
Louver: 34 x 5 cm
Ceramic
Flower Box
Year: 2015
15

Designed by: Dr. Alidoost
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نصــب ورق آلومینیــوم کامپوزیــت توســط شــرکت پارســا گســتر ســازه بــه روش
 Hangingانجــام میشــود .از مزایــای اســتفاده از ایــن روش بــه شــرح زیــر میباشــد:
 بــا توجــه بــه اینکــه تمامــی اجــزای زیرســازی از یــک جنــس (آلومینیــوم) میباشــد ،بــاتغییــرات دمــا قطعــات بــا همدیگــر منبســط و منقبــض گردیــده و از تغییرشــکل جلوگیــری
میشــود.
 سیســتم آببنــدی بــهصــورت مکانیــکال اســت و نیــاز بــه اســتفاده از چســبهایســیلیکون نمیباشــد کــه ایــن امــر باعــث جلوگیــری از نفــوذ آب میشــود .ضمنــاً عمــر
چسـبهای ســیلیکون  2تــا  3ســال میباشــد کــه ایــن موضــوع از نقــاط ضعــف سیســتمهای
نصــب فیکــس اســت.
 نیــاز بــه اســتفاده از الســتیکهای درزگیــر نمیباشــد .ایــن الســتیکها پــس از مدتــیبــه علــت انبســاط و انقبــاض از پنــل جــدا میگردنــد.
 قطعــات تحــت وزن خــود روی بولتهــا قــرار میگیرنــد و بــه علــت فــرم خــاص پانــچچکم ـهای در هنــگام زلزلــه و یــا وزش بادهــای شــدید از محــل بولــت خــارج نمیگــردد و از
پایــداری باالیــی در برابــر نیروهــای جانبــی برخــوردار هســتند.

مراحل طراحی ،اجرا و نصب:

 .1تهیه ازبیلت از نمای ساختمان با دوربین نقشهبرداری
 .2تهیه نقشههای فاز  2اجرایی بر اساس طرح اولیه و ازبیلتها
 .3تهیه شاپ درائینگهای زیرسازی و ورق
 .4نصب زیرسازی آلومینیومی
 .5برش و شیارهای ورق توسط دستگاه CNC
 .6نصب ورق
 .7کندن پوست و تحویل به کارفرما
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Aluminium
)Composite Panel(FR
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Barooj Project
Ajoodanieh
Material:
Louver
Alfrex (fr)
Year: 2014

(fr)
Paramis Park
Niavaran

Designed by: Dr. Khorrami
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Material:
Howsolpan
Year: 2007
18

Baran Shopping
Center (Proma)
West Hemmat Highway
Material:
Howsolpan
Year: 2010

Siman-e-Gharb Factory
Kermanshah
Material:
Howsolpan
Year: 2009
21
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Avishan Hotel
Namak Abrood
Material:
Howsolpan
Year: 2011

Parseh Steel Trade Center
Shadabad
Designed by: Eng. Radmanesh
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Material:
Howsolpan
Year: 2008
22

Sharia’t Shopping
Center (Proma)
Mohammad Shahr - Karaj
Material:
Howsolpan
Year: 2009

Zomorrod Building
Beheshti St.

Designed by: Eng. Gholampour
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Material:
Howsolpan
Year: 2008

Designed by: Eng. Gholampour
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Ventilated
Ceramic Facades

27

26

نمای سرامیکی خشــک تهویه شونده Faveton
ایــن ســرامیکها در انــواع مختلــف بــرای مصــارف مختلــف طبقهبنــدی مــی شــود کــه
عبارتنــد از:
• ایــن ســرامیک مخصــوص بــرای پروژههایــی بــا قالببنــدی تــا  1500mmبهوجــود
آمــده اســت .ســرامیک در  5ســایز ارتفاعــی اســتاندارد در دســترس اســت ،کــه اجــازه
ترکیبــات بیشــماری را میدهــد.
• برســال کوچکتریــن ســایز ایــن سرامیکهاســت کــه تــا طــول  1200mmطراحــی
شــده اســت .ترکیبــات ایــن قطعــه بــا سیســتم زیرســازی نــه تنهــا باعــث بهینهســازی
میشــود بلکــه اســتفاده از ســرامیک را در نماهــای متفــاوت اقتصــادی کــرده اســت.
بــه علــت ســبک و اقتصــادی بــودن ایــن محصــول ،پیشــنهاد میشــود از آن بــرای
پروژههــای بــزرگ اســتفاده شــود.
• ســرامیک آکــوا طراحــی شــده اســت تــا بتوانــد هــم بــه صــورت افقــی ،عمــودی و هــم
ترکیبــی از هــر دو نصــب شــود ،ایــن انعطافپذیــری باعــث میشــود تــا جلــوه بســیار
زیبایــی بــه نمــا ببخشــد و طرحهــای متفاوتــی خلــق گــردد.
مزایای Faveton
• خاصیت ضد رنگ ( )Anti-Graffitiوضد غبار
• نوع پرسالنی جذب آب کمتر از  ،% 3تراکوتا  ۳تا % ۶
• 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 آلودگیهای
محیطی
• رنگ طبیعی
• مقاومت مکانیکی ،شیمیایی ،یخ زدگی و ضد حریق باال
• بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
• مناسب جهت سبک سازی ساختمان
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Faveton Louvers
لوورهــای ســرامیکی در نمــا ،ضمــن
اینکــه زیبایــی را دو چنــدان میکننــد،
ميــزان نفــوذ نــور خورشــید را کاهــش
میدهنــد بــدون اینکــه از مصالــح دیگــری
اســتفاده کننــد .چهــار مــدل متفــاوت لــور
 Favetonعبارتنــد از:
( )Spheric, Briol, Java, Oronaکــه
طــول آنهــا حداکثــر  1500mmمیباشــد
و در رنگهــای طبیعــی عرضــه میشــود.

Special Tiles
شــرکت  Favetonبــا تولیــد طیــف
گســتردهای از محصــوالت متنــوع ،تمــام
دیتیلهــای الزم بــرای نمــا ازجملــه
فالشــینگها و گوشــهها را بــا ســرامیک
تولیــد مینمایــد.

Faveton Design
معمــاران مــی تواننــد بــا طراحــی مقاطــع
دلخــواه خــود در ســرامیک نمایــی بســیار
چشــمگیر و مــدرن را طراحــی کننــد  .بــه ویژه
بــا نــرم افــزار جدیــد طراحــی شــده توســط
 ،Favetonشــما مــی توانیــد نمــای مــورد نظــر
خــود را تصــور و خلــق کنیــد.
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سیســتم نصب افقی سرامیک ()SAH
سیســتم نصــب افقــی شــرکت  Favetonاز زیرســازی آلومینیــوم کــه شــامل اتصــاالت T
شــکل میباشــد ،تشــکیل یافتــه کــه توســط پروفیلهــای  Lشــکل یــا  Bracketبــه ســازه

اصلــی ســاختمان فیکــس میشــوند.

هــر پروفیــل  Tشــکل ،چهــار شــیار دارد کــه دو شــیار آن مخصــوص کلیپسهــا و دو شــیار
دیگــر مخصــوص الســتیک  EPDMمیباشــد .ایــن سیســتم نصــب از ورود آب بــه اتصــاالت
افقــی جلوگیــری کــرده و نمــا را در برابــر لرزشهــای احتمالــی آن ایمــن میســازد .بــه دلیــل
دیتیــل مناســب و وجــود لبــه باالیــی ســرامیکها ،آب از طریــق اتصــاالت افقــی نیــز بــه درون
نمــا وارد نمیشــود و میتــوان گفــت ایــن سیســتم در عمــل ضــد آب اســت.

Plaza Shopping Center
Zafaranieh
Material:
Faveton Ceram
Aluminium Composite Panel
Year: 2011
Faveton Ceram , 28 mm
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Designed by: Dr. Khorrami

Sonbol Building
Farmaniyeh St.
Material:
Faveton Ceramic
Alfrex (fr)
Year: 2012

Tose’e Energy Building
Sheykh Bahaei St.
Material:
Faveton
Howsolpan
Louver
Year: 2014

Ameri Building
Yousef Abaad St.
Material:
Faveton Bersal
Year: 2011

Faveton Bersal, 16 mm
33
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Anzali Trade-Industrial Free Zone Organization,
Bandar Anzali
Material: Ceramic, Aluminium Composite Panel, Curtain
Wall, Aluminium Windows
Year: 2015

یکــی از مصالحــی کــه امــروزه کاربــرد بســیار زیــادی در
نمــای ســاختمان دارد ،ســرامیک میباشــد .ســرامیکهای
نمــا بــا ســایز معمــول  ۶۰ x ۱۲۰ســانتیمتر و ضخامــت یــک
ســانتیمتر در ایــران تولیــد میشــوند.
ایــن ســرامیکها اغلــب بــا  ۳سیســتم مختلــف نصــب
میشــوند کــه عبارتنــد از سیســتم نصــب کلیپســی،
سیســتم نصــب شــیاری و سیســتم نصــب انکــر کیــل آلمــان.

Designed by: Atec
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Maskan Bank
Ahvaz

Behshahr (Ladan) Factory
Karaj Rd.

Material:
Ceramic
Louver
Aluminium Composite Panel
Year: 2012

Material:
Ceramic
Thermo Wood
Curtain Wall
Year: 2013

سیستم شیاری:

سیســتم شــیاری سیســتمی مقــرون بــه صرفــه و
مخفــی اســت کــه در پشــت ســرامیکها شــیار خــورده
میشــود و ســرامیکها توســط یــک  Runnerافقــی
بــه زیرســازی متصــل میشــوند.
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سیستم کلیپسی:

در سیســتم کلیپســی ســرامیکها بــا حداقــل 6کلیپــس
فلــزی نمایــان نگــه داشــته میشــوند .بــا ایــن کــه در
ایــن سیســتم لبــه کلیپسهــا مشــاهده میشــود ولــی
ایــن کلیپسهــا تمــام ســرامیک را نگــه میدارنــد و
مطمئنتریــن ،ارزانتریــن و راحتتریــن سیســتم
نصــب ســرامیک میباشــند.

Designed by: Tajir
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Saba
Gheytariyeh
Material:
)Ceramic (keil
Year: 2014

سیستم انکر:

در سیســتم انکــر کیــل ابتــدا بــا ســوراخ کــردن پشــت
ســرامیک (بــا ضخامــت یــک ســانتیمتر) بــا متــه و
دســتگاه مخصــوص کیــل ،انکــری بــه ســرامیک متصــل
میشــود ،از ایــن انکــر بــرای مونتــاژ قطعــات اتصــال
دهنــده یــا  aggriffenبــه ســرامیک بــا جزئیــات فنــی
خــاص اســتفاده میشــود .نقطــه قــوت آن ،ایــن اســت
کــه قطعــات از انکــر در هنــگام ضربــه یــا زلزلــه جــدا
نمیشــوند و حتــی بعــد از شکســت قطعــه (در سیســتمی
کــه مســلح شــده اســت) ،بــه بیــرون پرتــاب نمیشــوند.
ایــن روش بــرای البیهــا و ســاختمانهایی کــه نمایشــان
از نزدیــک دیــده میشــود ،مناســبترین اســت.
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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

Designed by: Eng. Mohammad Nikbin & Tahmineh Milani
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در واقــع نمــای شیشــهای تلفیــق شــده بــا پروفیلهــای
آلومینیومــی بــه نــام المــل اســت .ایــن نــوع نمــا بســیار زیبــا و از
نظــر رنــگ و انــدازه بســیار متنــوع اســت .در ایــن فریمهــا امــکان
نصــب شیشــههای تــک جــداره و دو جــداره وجــود دارد .ظاهــر
ایــن نمــا بــه صــورت مشــبک بــوده و تلفیقــی از آلومینیــوم و
شیشــه میباشــد.
ایــن نــوع نمــا کامــا بــه صــورت صنعتــی ســاخته میشــود و
شــرایط نصــب آن بــه گونـهای اســت کــه انعطافپذیــری خاصــی
در مواجهــه بــا تنشهــای ناشــی از زلزلــه و نشســتهای
احتمالــی ســاختمان در مواقــع اضطــراری دارد و بــه صــورت
 Self-Supportو تمامــا آلومینیومــی طراحــی و اجــرا میگــردد.
ایــن نــوع نمــا در انــواع  framelessو  face capســاخته و اجــرا
میشــود .در ایــن سیســتم بــه دلیــل اینکــه ســطح مقطــع پروفیــل
آلومینیــوم بــزرگ میباشــد و از مقاومــت باالیــی برخــوردار اسـت،
احتیاجــی بــه شــبکهبندی جهــت زیــر ســازی نمــا نمیباشــد
و خــود پروفیــل بــه وســیله پلیــت کــه بــا پیچهــای لوبیایــی
داخــل آن قابــل رگالژ میباش ـد ،بــه ســازهی ســاختمان متصــل
میشــود.
بــرای کرتیــنوال پــروژه صبــا نفــت ،از سیســتم  facecapو
 framelessاســتفاده شــده اســت.
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نمــای کرتین وال :Face Cap
در ایــن نمــا بعــد از تقســیمبندی و نصــب ســازه المــل ،شیشــه
بــر روی زبانههایــی کــه از قبــل در پروفیــل تعبیــه شــدهاند
قــرار میگیــرد و ســپس درپوشهایــی از جنــس آلومینیــوم و بــا
مقاطــع مختلــف (تخــت ویــا دوکــی شــکل) بــر روی آنهــا نصــب
میگــردد .آببنــدی ایــن نمــا بــه صــورت مکانیــکال بــوده و از
هیــچ گونــه مــواد پرکننــده (فــوم و  )..و آببنــد (انــواع چس ـبها)
اســتفاده نمیگــردد.
کرتیــن وال ایــن پــروژه توســط شــرکت پارســا گســتر ســازه از
شــرکت  Gulf Extrusionدبــی خریــداری و اجــرا گردیــد.
44

Shiva Office Building
Ghaem Magham St.
Material:
Aluminium Composite Panels
Louvers
Curtain Walls
Ventilators
Year: 2010

Designed 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

Designed by: Parsa Gostar Sazeh

49

Material:
Aluminium Composite Panel
Thermo Wood
Year: 2013

Designed by: Eng. Gholampour

48

Other Products
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شــرکت  Hunter Douglasهلنــد ،انــواع متنوعــی از ســقفهای کاذب آلومینیومــی
و چوبــی را ارائــه مینمايــد کــه شــرکت پارســا گســتر ســازه واردات و اجــرای نــوع
خاصــی از آنهــا بــا نــام  Linearرا در ایــران بــه انجــام رســانید و نتیجـهای بســیار زیبــا
و بــا کیفیــت بــر جــای گذاشــت.
در ایــن نــوع ســقف کاذب یــک ســایز و یــا ترکیبــی از ســایزهای مختلــف پروفیلهــای
آلومینیومــی را میتوانیــم در کنــار هــم داشــته باشــیم .ایــن نــوع ســقف کاذب اجــرای
پــازل ماننــدی دارد و دسترســی بــه تاسیســات زیــر آن بســیار آســان اســت.
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در پــروژه شــیوا از لوورهــای آلومینیومــی Hunter Douglasهلنــد و  Ventilatorهای
 Rensonبلژیــک به پیشــنهاد شــرکت پارســا گســتر ســازه ،اســتفاده شــده اسـت.
لوورهــا شــدت نــور خورشــید را کنتــرل کــرده و باعــث جلوگیــری از اتــاف انــرژی
ســاختمان میشــوند.
 Ventilatorهــا جهــت تهویــه هــوا و هدایــت هــوای پــاک بــه داخــل ســاختمان
اســتفاده میشــوند و قابلیــت نصــب بــر روی کرتیــن وال و پنجرههــا را دارنــد.
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Single-Layer Structre

Koda Xt

شــرکت  Lanikاســپانیا تولیدکننــده انــواع ســقفهای تــک الیــه و ســازههای
فضایــی اســت .ســازههای فضایــی در ســاختمانهای مــدرن کاربــرد فراوانــی دارنــد.
ایــن نــوع پوســتهها بیشــتر در ســقفهایی بــا دهانههــای بــزرگ در ســاختمانهای
مــدرن و تجــاری و صنعتــی دیــده میشــوند.
سیســتم ســاختاری  Single Layer Structureبــرای ســاخت ســازه فضایــی تــک
الیــه توســط شــرکت النیــک توســعه یافتــه اســت .در ســازه تــک الیــه یــا نــوع
پوســتهای ،گرههــای ســازهها در یــک ســطح قــرار دارنــد .همچنیــن آنهــا معمــوال
انحنــای دو برابــر دارنــد .ســاختار بــه وســیله مثلثهــای در هــم تنیــده و یــا بــا چهــار
ضلعــی بــا حداقــل ضخامــت شــکل میگیــرد.
فضاهــای پوشــیده شــده بــا ایــن پوســته اگــر در ارتفــاع دورتــر از دیــد قــرار بگیرنــد،
ســازه فلــزی آنهــا بــه چشــم نمیآیــد و بــه صورتــی اســت کــه گویــا ســقفی بــر روی
مــکان وجــود نــدارد.
ایــن ســازهها بــه مهندســان و معمــاران اجــازه میدهــد پوســتههایی قابــل اطمینــان
طراحــی کننــد کــه در عیــن حــال المانهــای ســاختاری آنهــا بســیار کمتــر بــه
چشــم میآینــد و ضخامــت بســیار کمتــری نیــز دارنــد .آن چنــان کــه انــگار از قوانیــن
فیزیــک ســرپیچی میکننــد.

متریالهــای  XTشــرکت  3formبــرای اســتفاده در شــرایط محیــط بیرونــی ســاختمان
کــه نیــاز بــه مشــخصههای خــاص ماننــد بســیار دقیــق و مقــاوم بــودن دارنــد ،طراحــی
و ســاخته شــده اســت.
شــفافیت ،شــکل پذیــری ،طراحــی گیــرا ،عملکــرد مناســب و نصــب آســان ،نمــای
بیرونــی بســیار زیبایــی را بــرای شــما بــه ارمغــان خواهــد آورد کــه از درون تــا بیــرون
بــرای هــر بیننــدهای جــذاب و خیرهکننــده اســت.
 Koda XTدر مقابــل نیروهــای طبیعــی همچــون بــاد شــدید ،اشــعه مــاورا بنفــش،
تگــرگ ،طوفــان ،بــرف و دیگــر شــرایط ســخت هوایــی مقــاوم هســتند .متریالهایــی
همچــون  Koda XTصــد برابــر از شیشــه در برابــر ضربــات مقــاوم تــر بــوده و شــصت
برابــر از اکریلیــک ســختترند کــه عمــا میتــوان آنهــا را نشــکن در نظــر گرفــت.
محصــوالت رده  XTبســیار کــم وزن ،آســان بــرای نصــب ،محکــم و در عیــن حــال
شــکل پذیــر هســتند .بــا چنیــن متریالــی نگرانــی جهــت تعویــض آنهــا را بــه شــدت
کاهــش میدهــد زیــرا بســیار قــوی و مانــدگار اســت.
محصــوالت  XTکارآیــی بســیار باالیــی دارنــد و از متریــال بازیافتــی ســاخته میشــوند.
 Koda XTتنهــا محصــول پلــی کربنــات موجــود اســت کــه بــرای گرفتــن اســتاندارد
 LEED MR Credit 4میتــوان اســتفاده نمــود .ایــن مــاده شــفاف همچنیــن
اســتانداردهای  IEQ Credit 8.1و  IEQ Credit 8.2را نیــز داراســت (نــور و نمــا).
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Album

Partia Hotel
Year: 2008

Maskan Broker Building
Year: 2005
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Goldiran Factory (LG)
Year: 2013

Payambar Azam Mosque
Year: 2009

Farid Afshar Office Building
Year: 2009

Mahyar Residetial Building
Year: 2012

Saadat Abaad Residential Building
Year: 2016

Gholhak Residential Building
Year: 2014

Sari Ansar Bank
Year: 2014

Ferro Gilan Building
Year: 2010

Pelatinium Tower
Year: 2004

Niavaran Tower
Year: 2006

Ahvaz Railway Building
Year: 2015
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