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 معرفی شرکت. 1-1

های پوشش) های طراحی، تولید و نصب سیستم ایستادرزفعالیت خود را در زمینه  گروه مهندسی داریا بنا پایا

و دارای   های عظیمکرده است. در شرایطی که احداث بناهایی با سقف و نما در ابعاد و مقیاسآلومینیومی یکپارچه( آغاز 

های نوین و آوریگیری از فنهای اصلی معماران است، این سیستم با بهرهو ... به عنوان دغدغه هندسیاشکال مختلف 

که هیچ  زصوص پوشش یکپارچه ایستادرهای پیشرفته براساس سلیقه کارفرمایان خدمات ارزنده در ختوسط دستگاه

 بندی نداشته، ارائه نموده است.گونه نقطه ضعف در خصوص آب

های فلزی و بتنی و سوله و نمای خشک و های ایستادرز، در زمینه اجرای سازههمچنین این شرکت در کنار پوشش

 کند.ایی فعالیت میکرتین وال به صورت حرفه

های ، دستگاههای اجرایی و فنیم ورزیده و مجرب طراحی و با استفاده از ماهرترین اکیپاین گروه با برخورداری از تی

پوشش دهد. این گروه امیدوار است بتواند حلقه  اهای مطرحی رتعداد پروژه ،خود توانسته است فرمینگ ورق یکپارچه

داشته های طراحان در راستای خلق معماری در خور و شایسته با فرهنگ ایرانی اتصال مناسبی جهت تبلور عینی اندیشه

های مورد نیاز کارفرمایان را از همان مراحل اولیه طراحی به عهده باشد و به عنوان مشاور کارآزموده کلیه پشتیبانی

 بود تا از درستی انتخابشان مطمئن گردند. دگرفته و تا پایان در کنارشان خواه

کننده و اجرا کننده )اولین تولید گسترگروه مهندسی پوشش و پرسنل از پیمانکاران جزء این شرکتو تیم اجرائی  پرسنل

با تیم اجرائی  ،سقف و نما عرصه پوششاز همان ابتدای ورود سیستم ایستادرز در  که، بوده است سیستم زیپ در ایران(

ها گستر همکاری نموده و طی سالبا شرکت پوششهای مجهز در این زمینه به صورت حقیقی مجرب به همراه دستگاه

و دارا بودن  در حال حاضر این شرکت با توجه به تخصص و تجربیات متعدد .اندرا پوشش کرده گوناگونیهای پروژه

به ثبت  7931حقوقی در سال ، به صورت رسمی و در خصوص سیستم ایستادرز الزم آالتو ماشین امکانات و تجهیزات

 رسیده است.
 

 هااجرای پروژه 

 های جهانیبا حفظ کیفیت و استاندارد 

 ترین خدماتارائه بهترین و کامل 

 بندیدر چهارچوب برنامه زمان 

 صداقت و افزایش رضایت کارفرمایان 

 مشارکت و کارگروهی 
 

 

 همگام با تکنولوژی روز دنیا  ZIPTECHسیستم 

 و آسان، مقاوم، ماندگار قابلیت نصب سریع

 کیفیت برتر و قابل نصب با انواع اشکال هندسی متنوع
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 طالعات ثبتی شرکت. ا1-2

 روزنامه رسمی تاسیس شرکت 
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  آگهی تغییرات –روزنامه رسمی 

  
 شرکت آگهی ثبتی 

 

 ( ZIPTECH)معرفی سیستم ایستادرز . 1-3

و  کیلوگرم بر مترمربع(71-79) به فرد مانند ایمنی، سبکیهای منحصر سیستم پوشش ایستادرز با توجه به ویژگی

پذیری و امکان نصب آسان، عالوه بر زیبایی، امکان اجرای بند و هوابند بودن، قابلیت انعطافقابلیت ضدحریق، آب

های های با شیب بسیار کم، شیب تند و سقفهای پیچیده را به صورت یک الیه و یا دو الیه برای انواع سقفپروژه

های بزرگ و خطوط منحنی شکل با قوس تواند دهانهو گنبدی را محقق نموده است. این پوشش سقف می  قوسی

های کروی و یا بیضوی شکل محدب و مقعر را به آسانی پوشش دهد. این سیستم قابلیت تولید پروفیل مورد نیاز سقف

 باشد.را در تنوع رنگ بسیار باال دارا می

های ورق فلزی را در طول موردنیاز بدون هیچگونه در محل کارگاه پروفیل رمینگفارچه دستگاه در سیستم سقف یکپ

زیپ ها با دستگاه مخصوص به یکدیگر این پروفیل ،ها در کنار یکدیگرکند و پس از نصب آنمحدودیت طولی تولید می

(zip )شوندمی. 
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هایی که نیاز به عایق سقف وجود دارد، بدین معنی که در مکاناین سقف قابلیت اجرا به صورت یک الیه و یا دوالیه را 

های رطوبتی و حرارتی الیه نهائی را مطابق توان یک الیه زیرین از ورق گالوانیزه نصب نمود، پس از اجرای عایقدارد می

 اجرا کرد. ،جزئیات پیوست

 (متر )بسته به میزان بار برف و باد ۴ها : تا حداکثر فاصله پرلین .7

 متر( 751) طول پروفیل: عمالً نامحدود. 2

 میلیمتر 511تا  915عرض پروفیل: بین  .9

 میلیمتر ۵5تا  51ارتفاع پروفیل :  .۴

 

 
 های یکپارچهسقف

متر به صورت پیوسته بدون اورلب طولی در محل سایت  751توان پوشش الیه نهایی را تا طول در سیستم زیپ، می

قوس )های گوناگونپذیری به فرم و منحنیهای فراوان از جمله شکلاین سیستم با قابلیت پروژه تولید و زیپ نمود.

-ها را در طراحی معماری نوین سقف و بدنه سالنتواند زیباترین فرممی curving machinمثبت و منفی( با دستگاه 

 ترین روش اجرا نماید.ترین و اقتصادیها به ساده

های زیرین نشسته شود و فقط روی کلیپسای پیچ و پرچ نمیسیستم ورق نهایی به هیچ الیهاز آنجایی که در این 

های موجود به صورت ریلی حرکت تواند به آسانی روی کلیپساست، در اثر انبساط، انقباض ناشی از گرما و سرما می

به این ویژگی این سیستم کامال آب  گردد که با توجهکند و به همین دلیل هیچگونه شکافی روی ورق نهایی ایجاد نمی

های پوششی سنتی )ساندویچ درصورتیکه در سیستم باشد و نیازی به هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه ندارد.بند می

بندی خارج شده و نیازمند گردد به مرور زمان از حالت آبپانل و ...( ، از پیچ و پرچ استفاده نموده که باعث می

 باشد.می تعمیرات سالیانه

این سیستم را  ،دسی بل 51پذیری و کاهش آلودگی صوتی تا یکپارچه بودن سقف بدون استفاده از پیچ و پرچ انعطاف

 به عنوان انتخاب اولین مشتریان خود قرار داده است.

 مزایای  سیستم ایستادرز . 1-3-1

  قابلیت طراحی نامحدود برای تمامی اشکال هندسی مورد نظر طراحان*

 های بزرگرای سقفب آل ایده ووزن سبک، ایستایی زیاد *

http://dena-aluminium.com/wp-content/uploads/2015/09/1.jpg
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 بندی کامل با عمر طوالنی*سرعت اجرای باال به همراه آب

 طولمتر 751طول پروفیل تا بیش از *

  و اثرات آب و هوایی ، مقاوم در مقابل اشعه ماوراء بنفش و فرسایش مقاوم در مقابل خوردگی*

 های نگهداری در تمام طول عمر ساختمان  هرگونه هزینهبدون نیاز به ، اقتصادی بودن  *

 )همگام با محیط زیست( قابلیت استفاده دوباره از آلومینیوم در پایان عمر ساختمان*

 ) عایق حرارتی و رطوبتی و صوتی( عملکرد عالی حرارتی و آکوستیک*

 RALتنوع رنگ بر اساس ، کیفیت باال مواد و مصالح مصرفی*

 در الیه نهاییها و سوراخ و روی هم رفتگی ورقنداشتن پیچ و پرچ *

 بهبود جلوه بصری ساختمان*

 قابلیت نصب بر روی استراکچر فوالدی، بتنی و اسپیس فریم*

 .هاها و فرودگاههای بزرگ تجاری و اداری ، بیمارستان، ساختمانهابهترین انتخاب برای ورزشگاه*

 های یکپارچهمشخصات فنی سقف. 1-3-2

های های روز دنیا جهت پوشش سقف و دیوارهترین فناوریتکنولوژی جدید پوشش یکپارچه درز ایستا یکی از پیشرفته

 باشد.ها، مراکز تجاری، اداری، قطارهای شهری، بین شهری و ... میها، فرودگاههای ورزشی، اجتماعات، نمایشگاهسالن

 عبارتند از :به ترتیب  که شوداین سیستم از چندین الیه تشکیل می

-ذوزنقه و دم دک،)مقطع متال و یا گالوانیزه (یا سینوسی )مقطع ذوزنقه ورق از جنس آلومینیوم، سیستمالیه زیرین .1

لف تمخ و ارتفاع گام میلیمتر 7.2الی  1.1 هابه صورت رنگی و یا ساده ) با توجه به شرایط محیطی( و ضخامت کبوتری( 

و به های باالیی و انتقال دهنده بارهای وارده فوقانی باشد که به عنوان نگهدارنده الیهها( میبه فواصل پرلین) با توجه 

 .گرددهای اسکلت فلزی به وسیلۀ پیچ سرمتۀ خودکار نصب می ین الیه مستقیماً روی پرلینا .استجهت نمای داخلی 

استر و دو الیه یک الیه فویل آلومینیوم، یک الیه پلیالیه ) ۴ ( ازVapoar Barrier)  ، الیه بخاربندعایق رطوبتی. 2

شود تا این الیه باعث می) .میکرون(  221-781) های مختلف استکه دارای ضخامت پلی اتیلن( تشکیل شده است

های الیه های میانی پوشش دوجداره زیپ نشده و در هنگام برخورد بارطوبت موجود در هوای داخل ساختمان وارد الیه

 گیرد.وی برقی صورت میتو ا لیزیک جوشهای عرقگیر توسط اتصال فویل .(نهایی تقطیر صورت نگیرد

 

میلیمتر که  51/7الی 8/1به ضخامت( ، فاصله انداز امگا) قطعات ناقل بارگالوانیزه عمدتا از جنس های اسپیسرامگا  .3

و به منظور شود نشیند و به ورق زیرین پیچ میروی عایق رطوبتی میها( بر با توجه به فواصل پرلیندر فواصل معین )

 رود.ایجاد فضای الزم برای اجرای عایق حرارتی به کار می
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این الیه بستگی به شرایط  و دانسیته (، ضخامتای یا رولیتخته شیشهسنگ و یا پشمپشمجنس )  حرارتیعایق .4

 .(است عایق حرارتی جهت جلوگیری از تبادل حرارتی فضاهای خارج و داخل) جوی، محیطی و کاربردی پروژه دارد.

ای سبک و استریل بوده سنگ مادهکامالً غیر قابل اشتعال بوده و در برابر سرما، گرما و صوت کامالً مقاوم است. پشمعایق 

 و به دلیل ماهیت معدنی خود قابلیت بازگشت به اکوسیستم را دارد.

 

با آلیاژ ویژه که به عنوان ناقل بارهای وارده روی سقف و  (های نگهدارندهپایه) مخصوص آلومینیومیهای کلیپس.5

ها، عالوه بر این که با استفاده از این کلیپس های مختلف است،که دارای ارتفاع و سایز کنندنهایی عمل مینگهدارنده ورق

 ،شود(بندی محسوب میپرچ نیست )که خود مزیت بزرگی در آب نیازی به سوراخ کردن الیۀ نهایی برای نصب با پیچ و

ها در جای خود هنگام کنند نیز باعث سهولت حرکت ورقها برای ورق نهایی ایجاد میحالت کشویی که این کلیپس

که در  (آمیدپلی ) pvcعایق حرارتی از جنس  پد میلیمتری 21- 5همراه با یک الیه ها کلیپسشوند.انبساط و انقباض می

در صورت عدم استفاده از این الیه، کلیپس آلومینیومی مانند پل حرارتی  .باشد، میقسمت نشیمن برروی اسپیسرهاست

بندی سیستم کامل و بدون عایق ،سقفگردد. با وجود الیۀ حرارتی در باعث انتقال حرارت داخل و خارج ساختمان می

دوفلز نا هم جنس آلومینیوم و گالوانیزه در تماس با هم قرار خواهند  ،عایقاز طرفی عدم وجود پد  نقص خواهد بود.

 .آوردای و گالوانی را فراهم میگرفت که از نظر خوردگی این پل ارتباطی مطلوب نبوده و مقدمات خوردگی نقطه
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) با آلیاژ مخصوص ایستادرزویژه سیستم  از جنس آلومینیومی)پروفیل( عموما  نهاییپوشش .6

ZipStandingseamprofile)  سانتی متر ۴1وعرض یا گالوانیزه ( یا متغییرTapered) 7الی  5/1مختلفضخامت  و 

نشیند و در کنار می شده عبیهتهای که بر روی کلیپسو در انواع رال رنگ  (Standingseamprofileبا مقطع) میلیمتر

در الیه رو هیچ گونه سوراخ، پیچ وجود نداشته و  شود.به یکدیگر زیپ می  zipping machineیکدیگر به وسیله دستگاه

 .بندی وجود نداردبه همین دلیل هیچگونه نقطه ضعفی در مورد آب

 
 : باشدزیر می های پوشش به صورتاشکال ورق

 پروفیل ساده 

 صورت به را متر 751 تا 1.5 هایتواند طولباشد که میار میهم راستا برخورد از خطوط موازی و ایستادرز سادهپروفیل 

 سطوح صاف و قوس مالیم(.) د.ده پوشش طولی هایباورل بدون و یکپارچه
 پروفیل منحنی 

-های کرو میباشد که با استفاده از این متریال و دستگاهاستفاده از متریال آلومینیوم می سیستم ایستادرز ز محاسنا

شکل، منحنی محدب و مقعر تولید و اجرا نمود. الزم به ذکراست که حداقل شعاع   sرا به اشکال پروفیل ساده توان

های خاص طراحان توان طرحباشد، که با این امکانات به راحتی میمتر می 5.7ایستادرز  تولیدی در دستگاه کرو سیستم

 سطوح منحنی و قوس شکل، محدب و مقعر(. ).معماری را تولید و اجرا نمود

  مخروطیپروفیل 

راحتی  توان بهمی باشد که با استفاده از این پروفیلمی پروفیل مخروطی یا کونیک )پروفیل با ابتدا و انتهای متغیر(

 ، گنبدی(.سطوح هرمی ).های گنبدی و مخروطی را پوشش دادسقف

 

http://asaark.com/%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b2/
http://asaark.com/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%8C%D8%A2%D8%B1%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D9%BE/
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http://asaark.com/wp-content/uploads/2016/11/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%BE-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%84-%D8%A2%D8%B1%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D9%BE.jpg
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 .گرددفرمینگ شرکت ارسال میدهی به واحد شود و جهت شکلکویل خام آلومینیوم از کارخانجات معتبر خریداری می

شود لذا هیچ محدودیتی در ، در محل پروژه تولید میهای آلومینیومی، به کمک ماشین آالت تولیدی قابل حملورق

کند باشد. عملیات تولید در محل پروژه کمک مینمی های تولیدی وجود نداشته و نیاز به هم پوشانیخصوص طول ورق

 .تر انجام دادای اقتصادیو بگونه تا نصب را با سرعتی بیشتر

استری های پلیرنگ)  P.V.D.Fهای زنده از براق تا مات توان انواع رنگها بسیار باال بوده و میتنوع رنگ این نوع سقف

در وحتی چند رنگ متفاوت را سیستم رنگ با کیفیت باال و مقاوم در برابر تاثیرات جوی  ( یا با پایه پلی وینیلیدن فلوراید

 .یک پروژه کنار هم داشت

 جزئیات فنی . 1-3-3
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 الحاقیات سقف . 1-3-4

 شود:عالوه بر جزئیات و شش الیه پوشش سقف سیستم زیپ، به موارد دیگری جهت تکمیل این سیستم اشاره می

 

بندی سقف از آبروهای تک و یا دو جداره جهت پوشش سقف با توجه به محل قرارگیری آبرو در سقف براساس شیب آبرو:

 گسترده عرض با نهایی الیه میلیمتر دو ضخامت ورق زیرین، الیه میلیمتر یک ضخامتبه  ورق:  شاملآلومینیومی 

 ،xps، فوم سانتیمتر 5 ضخامت و مترمکعب بر کیلوگرم 11 دانسیته با سنگ پشم حرارتی عایق سانتیمتر، 751 حداکثر

 EXPANSION JOINT)متر 78 حدودی فواصل در انبساط درز و میلیمتر یک ضخامت با رنگ بدون آلومینیومی آبچکان

جوشکاری آلومینیومی به همراه  زیرسازی و یا آلومینیوم گالوانیزه خواب کف همراه به نیاز مورد چسب و پرچ و پیچ و( 

 شود.استفاده می

 

های های آلومینیومی در ضخامتجهت کاور سقف ، اصطالحا پکیج کامل پوشش، از فالشینگ فالشینگ آلومینیومی:

 تا شودمی باعث کردن خم ویژه تکنیک یکشود. های متنوع بهره برده میها با دیتیلمختلف در اطراف و محل تقاطع

 .باشد منحنی بصورت سقف اگر حتی .بگیرد خود به زیبا شکلی ،انتهایی هایلبه هایدرزپوش

 

 
 فوم همراه به یک میلیمتر ضخامت به 9111 گروه آلیاژ با( رنگ بدون) امباس آلومینیوم ورق جنس از هوابند فالشینگ

 .کراسلینگ مخصوص

 

های های ویژه و برفگیرآلومینیومی با طراحی Walk Wayجهت ایجاد مسیر تردد بر روی سقف از  پلکان و برفگیر :

از جنس آلومینیوم با آلیاژ این قطعات  شود.جهت کنترل حرکت برف به سمت آبرو استفاده می snow gardمنحصر بفرد 

دار، اومگا براکت آلومینیومی به های اکسترود شده به همراه اتصاالت مربوطه )صفحه گرتینگ لبهویژه به صورت پروفیل

) پایه برفگیر، لوله خورشیدی به ( و  جنس استیل پانچ شدههای خورشیدی یا نبشی از سانتیمتر به همراه پایه 92طول 



14 
 

 هایبراکت از استفاده و برفگیر باها پلکانباشد. می سانتیمتر( 72همراه بست، اومگا براکت آلومینیومی به طول 

 .شودنمی سوراخ سقف روکش بنابراین .شوندمی ورق نهائی محکم هایو گام شیار روی آلومینیومی

    

   
 

سیستم حرارتی با گرمایش سقف  شود.برف داخل آبروها استفاده میتدریجی ذوب  جهت از این سیستم سیستم حرارتی:

شود. طراحی و محاسبات سیستم حرارتی بسته به شکل  حاصل می ،و فضای داخل گاتر باعث ذوب برف و تخلیه آب

این سیستم  گیرد. سط کارشناسان شرکت انجام میسازه، میزان بارندگی ساالنه و سردترین دمای محتمل هر شهر تو

 IP( مخصوص ذوب برف و یخ آبرو به همراه فیکسچر نگهدارنده کابل و تابلو کامل ایی )هیترکابل حرارتی دوهستهدارای 

 است. ، دار کنترل فرمان هوشمند

 
زیپ به عنوان سقف بدون عیب و های ماندگار، استفاده از سیستم با توجه به روند حرکت صنعت ساختمانی به سازه

های های مختلف با ورقهای انرژی خورشیدی و طراحیهای سلولزی هوارسان و اجرای سیستمنقص، جهت نصب پانل

 پوشش گیاهی برروی سقف( امکان پذیر خواهد بود.دکوراتیو بدون نیاز به سوراخکاری و استفاده به عنوان بستر بام سبز )
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 خورشیدی بر روی پوشش سقف نهائینصب سیستم انرژی 

 
 اجرای بام سبز بر روی پوشش سقف نهائی

 

جهت اتصاالت آبروها و خروجی آبرو، اطراف نورگیرهای سقفی و بازشو از جوشکاری آرگون  جوشکاری آلومینیوم:

 شود. )آلومینیوم( استفاده می
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 کاری شرکت رزومه. 1-4

 در حال اجرا و پایان یافتهسیستم ایستادرز های لیست پروژه

متراژ  نام کارفرما محل پروژه نام پروژه ردیف
 )مترمربع(

 سال

های افق شرکت سازه قزوین لیان شهرک صنعتی کاسپین  1

 نور

1511 7938-7933 

 پیست دوچرخه سواری 2
 )با همکاری شرکت سازه فضاکار خاتم(

شرکت توسعه و  ساری

ورزشی نگهداری اماکن 

 کشور

7۴511 7938-7933 

 نفری ۵111استادیوم  3

 )با همکاری شرکت سازه فضاکار خاتم(
شرکت توسعه و  ساری

نگهداری اماکن ورزشی 

 کشور

1811 7931 

 7931 21111 پوشش گستر اصفهان مرکز همایش های بین المللی 4
 7931 71111 پوشش گستر تهران ترمینال سالم فرودگاه امام 5
 جهادنصر  کرمانشاه ایستگاه راه آهن 6

 )پوشش گستر(

9۵11 793۵ 

بخش از نمایشگاه بین المللی  7

 شهرآفتاب

 کاشالوت  تهران

 )پوشش گستر(

8111 7935 

سبزدرخشان )پوشش  اهواز فرودگاه بین المللی اهواز 1

 گستر(

9511 7935 

 آستان قدس رضوی  بجنورد فرودگاه بجنورد 9

 )پوشش گستر(
۴111 7935 

عظیم زاده )پوشش  سلمانشهر الماس قو خاورمیانه 11

 گستر(

2511 7935 

هتل سه و چهار ستاره فرودگاه  11

 امام

 793۴ 2111 طرح و آفرینش تهران

 7939 71111 بلند پایه تهران سالن ترانزیت فرودگاه امام 12
زرین شهر  پارک سوار 13

 اصفهان

 7939 ۴511 پوشش گستر

تفال سقف )پوشش  تهران دفاع مقدسباغ موزه  14

 گستر(

27111 7932 

 7937 7511 پوشش گستر آالشت مازی نور 15
 7931 7111 پوشش گستر یاسوج دانشگاه آزاد اسالمی 16
 7931 9911 )پوشش گستر(  بابلسر ترمینال مسافربری 17
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 تائیدیه . 1-4-1
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 های در حال اجرا پروژهمعرفی . 1-4-2

 

 

 پروژه پیست دوچرخه سواری ساری 
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 پوشش عایق پشم سنگ و نصب ورق الیه نهائی سقف پیست دوچرخه سواری ساری

    

 در محل پروژه پیست دوچرخه سواری ساریزیپ دستگاه رول فرمینگ توسط تولید ورق الیه نهائی )آلومینیوم( 
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 کلیپس آلومینیومی سقف و دیواره پیست دوچرخه سواری ساریپوشش فویل آلومینیوم بخاربند و نصب اسپیسر و 

  

 پوشش ورق الیه زیرین پیست دوچرخه سواری ساری

  

 تولید ورق الیه زیرین )گالوانیزه مقطع ذوزنقه( پروژه پیست دوچرخه سواری ساری و انتقال برروی سقف

 توسط دستگاه رول فرمینگ ورق ذوزنقه در محل پروژه
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 % (1سقف کارخانه لیان قزوین با سیستم زیپ ) شیب کمتر از پوشش 

  

 انتقال ورق الیه نهائی بر روی سقف کارخانه لیان

  

 کارخانه لیان قزوینالیه نهایی توسط دستگاه رول فرمینگ )ورق گالوانیزه رنگی(تولید ورق 
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 پوشش توری مرغی و نصب کلیپس سقف کارخانه لیان قزوین

 

 لیان قزوینکارخانه 

 های به اتمام رسیده معرفی پروژه. 1-4-3
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 نفری ساری 6111سالن ورزشی 

   

  

 نفری ساری  6111سالن ورزشی   و زیپ برقی ورق نهایی آلومینیومیپوشش 
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 نفری ساری 6111سالن ورزشی   ورق نهایی آلومینیومیو نصب   عایق حرارتی )پشم سنگ(پوشش 

    

 نفری ساری 6111سالن ورزشی تولید ورق نهائی توسط دستگاه رول فرمینگ 
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 نفری ساری 6111سالن ورزشی  تولید ورق نهائی توسط دستگاه رول فرمینگ

   

 

 نفری ساری 6111سالن ورزشی  های نگهدارنده دستگاه تولید ورقاستقرار پایه
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 نفری ساری 6111ورزشی سالن  گذاری به همراه پد عایقکلیپس

  

 نفری ساری 6111سالن ورزشی  پوشش فویل آلومینیومی )بخاربند( و نصب اسپیسر گالوانیزه

 

 

 نفری ساری 6111سالن ورزشی  دکپوشش الیه زیرین از ورق گالوانیزه با مقطع متال
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 های بین المللی اصفهانسالن همایش

  

 اصفهانهای بین المللی سالن همایش
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 آهن کرمانشاهایستگاه راه

  

 

 فرودگاه بین المللی بجنورد
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 امام خمینیفرودگاه بین المللی سالن ترانزیت 

  

 

 المللی اهوازفرودگاه بین
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 اصفهان -پارک سوار ) ترمینال( زرین شهر

  

 

 باغ موزه دفاع مقدس
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 الماس قو خاورمیانه سلمانشهر
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 هتل بین المللی سه و چهار ستاره فرودگاه امام خمینی )بام سبز(

 

 

 نصب و عملکرد برفگیر بر روی سقف زیپ
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 نصب و عملکرد برفگیر بر روی سقف زیپ

 

 
 (walk wayنصب انواع مسیر تردد ثابت  بر روی سقف )
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 (walk wayبر روی سقف )متحرک نصب انواع مسیر تردد 

  

 به همراه فالشینگ آبچکانآبرو دو جداره اجرای 
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 آبرو تک جدارهزیرسازی و نصب 

 

 و خروجی آبرو آب بندی آبرو -های آلومینیوم(جوشکاری آرگون) ورق

   

 به همراه فالشینگ آب بندی اطراف نورگیر سقفی -های آلومینیوم(جوشکاری آرگون) ورق
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 آب بندی اطراف بازشوها و اگزاست فن -آلومینیوم(های جوشکاری آرگون) ورق
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