شماره سی ام

خبرنامه ونوش شیشه

ثب عالم ّ تقذین ادتشام ،

سازه های پیشرفته فلس و شیشه ()V-Systems
فرا رسیــدن سال نو را
تبـریک گفتـه و برایتـان
سالی سرشارازسالمتی
وموفقـیـت وشادمــانـی
آرزومندیم.

هجوْػَ تْلیذی ًّْط ؽیؾَ گشٍّ جذیذی اص هذصْالت خْد سا کَ ؽبهل اًْاع عبصٍ ُبی پیؾشفتَ فلض ّ
ؽیؾَ هی ثبؽذ  ،تذت ًبم  V-Systemsثَ ثبصاس ػشضَ هی ًوبیذ .هذصْالت  V-Systemsاهکبى اعتفبدٍ اص
ؽیؾَ سا دس قغوتِبی هختلف عبختوبى ثَ صْست صیجب ّهذسى ّ ثب سػبیت اصْل ایوٌی فشاُن هی
آّسد.هذصْالت ایي خبًْادٍ ؽبهل گشٍّ ُبی صیش هی ثبؽٌذ:


اًْاع ًشدٍ ُبی فلضی ّ ؽیؾَ ای جِت پلکبى ّ دفبظ ثبلکي



عیغتن پْعتَ ثیشًّی ًوب ثب اتصبالت AL-Wall



عیغتن ُبی اتصبل ًقطَ ای ؽیؾَ Point-Fixing



پلکبى ؽیؾَ ای



دسثِبی ؽیؾَ ای سیلی یب اعپبیذسی



اًْاع پبستیؾي ُبی ؽیؾَ ای

دس ریل ثَ اختصبس ثَ گشٍّ اّل هذصْالت  ، V-Systemsاًْاع ًشدٍ ُبی فلضی ّ ؽیؾَ ای پشداختَ هی
ؽْد.

نرده های فلسی و شیشه ای
ًشدٍ ُب افضّى ثش ًیبص ایوٌی  ،هْججبت صیجبئی ثٌب سا ًیض فشاُن هی آّسًذ  .ثَ ایي ػلت طشادبى ّ هؼوبساى
تْجَ ّیژٍ ای ثش جضئیبت ّ قطؼبت ًشدٍ داسًذ .
اهشّصٍ اعتفبدٍ اص اعتیٌلظ اعتیل ثَ ػٌْاى یکی اص هصبلخ عبختوبًی ثَ دلیل هضایبی آى اص جبیگبٍ خبصی
ثشخْسداس اعت  .ثَ طْسی کَ اعتفبدٍ اص ایي قطؼبت ثَ ّیژٍ ثَ صْست تشکیت آى ثب ؽیؾَ ثَ ػٌْاى یکی اص
هؾخصَ ُبی هؼوبسی هذسى تلقی هی گشدد  .هِن تشیي ّیژگی اعتیٌلظ اعتیل دّام ّ اعتذکبم آى هی ثبؽذ .
ًّْط ؽیؾَ ثب اعتفبدٍ اص تجشثیبت خْد دس صهیٌَ تْلیذ اًْاع ؽیؾَ ّ دس ساعتبی طشح تْعؼَ خْد ثب ُوکبسی
ؽشکت  Q-railingثَ ػٌْاى تبهیي کٌٌذٍ قطؼبت اعتیل اقذام ثَ ػشضَ ّ ًصت اًْاع ًشدٍ ُبی اعتیل ّ ؽیؾَ
ای ًوْدٍ اعت  .ؽشکت  Q-railingیکی اص ثضسگتشیي تْلیذ کٌٌذگبى قطؼبت اعتیل دس اسّپبعت  .کیفیت ،
صیجبیی  ،تٌْع تْلیذ ]قبثلیت تْلیذ ثیؼ اص ًْ 0532ع قطؼَ [  ،ؽیٍْ ُبی ثِیٌَ تْلیذ  ،دجن ثبالی اًجبسػ ،
هذّالس ثْدى عیغتن ّ عِْلت ًصت دس دذاقل صهبى هوکي هِوتشیي دالیل ثشگضیذى ؽشکت  Q-railingثَ
ػٌْاى ؽشیک تجبسی ثْدٍ اعت .
طشادی ُْؽوٌذاًَ قطؼبت ّ Q-railingجَ توبیض هذصْالت ایي ؽشکت دس هقبیغَ ثب دیگش سقجب هی ثبؽذ  .اص
هضایبی ایي طشادی هی تْاى ثَ هْاسد صیش اؽبسٍ ًوْد :
اتصبل قطؼبت دس ایي عیغتن ُب ثب اعتفبدٍ اص پیچ ّ چغت ّ ثذّى جْؽکبسی صْست هی پزیشد .دزف جْؽکبسی
افضّى ثش کبُؼ ُضیٌَ ُب  ،افضایؼ عشػت ًصت  ،صیجبیی کبس ّ اهکبى تجذیذ ًظش ّ اػوبل تغییشات سا دس دیي
ًصت فشاُن هی آّسد .
ُوچٌیي دس ُیچ یک اص قطؼبت هذل اتصبالت پیچ دس هؼشض دیذ ًوی ثبؽذ .

تٌْع ثی ًظیش قطؼبت ایي اهکبى سا فشاُن هی آّسد تب ًصت ًشدٍ ُبی گًْبگْى دس اًْاع پلَ ُب – فبسؽ اص ًْع
ٌُذعَ آى – اهکبى پزیش گشدد.
ًشدٍ ُب ثَ چِبس گشٍّ کلی تقغین هی ؽًْذ :
-

Q-line

-

Square line

-

Quick rail

-

Easy glass

Q-line
طشادی عیغتن  Q-lineیب  Cross barثش اعبط خطْط هیلَ ای اعت  .دس ایي هذل کَ اص عبدٍ تشیي هذلِبی
ًشدٍ هذغْة هی ؽْد خطْط هْاصی هیلَ ای  ،پبیَ ُبی ًشدٍ سا ثَ یکذیگش هتصل هی کٌٌذ  .عشػت ّ عِْلت
ًصت دس ایي ًشدٍ ُب یکی اص هِن تشیي هضایبی ایي عیغتن ُب هذغْة هی ؽْد .هضیت دیگش ایي عیغتن ُب قبثلیت
اعتفبدٍ اص عطخ ؽفبف ؽیؾَ ای ثَ جبی هیلَ ُبی اعتیل اعت.دس ایي عیغتن ُب ؽیؾَ ثذّى ًیبص ثَ فشآیٌذ
عْساخکبسی ّ ثَ ّعیلَ ثغت ُبی خبصی ثَ پبیَ ًشدٍ هتصل هی ؽْد.

صهبًیکَ ؽیؾَ دس عبختبس ًشدٍ ثَ کبس هی سّد  ،هغئلَ ایوٌی اُویت ثیؾتشی هی یبثذ  .ثَ هٌظْس دصْل ایوٌی ،
آهًِْبی هتؼذدی هطبثق ثب اعتبًذاسد ثش سّی ثغتِبی ًگَ داسًذٍ ؽیؾَ اًجبم هی ؽْد .
ایي ثغت ُب ثبیغتی قبدس ثبؽٌذ تب ًیشّیی هؼبدل ثب ّصى  280kgسا تذول ًوبیٌذ  .ؽیؾَ ُب ًیض هطبثق ثب اعتبًذاسد
 DIN/EN12600هْسد عٌجؼ قشاس هی گیشًذ.
Square line
ایي عیغ تن کَ دس آى اص پشّفیل ُبیی ثب عطخ هقطغ هشثغ اعتفبدٍ هی ؽْد یکی اص هذلِبی پشطشفذاس دس ثیي
هؼوبساى قلوذاد هی گشدد .
دس ًگبٍ اّل عطْح لجَ داس  ،گْؽَ ُبی تیض ّ خطْط ثشجغتَ دس ایي عیغتن ُب ًظش ُش ثیٌٌذٍ ای سا ثَ خْد جلت
هی ًوبیذ  .دس ایي ًْع عیغتن ُب ثغتَ ثَ علیقَ هؾتشی  ،هیتْاى ًشدٍ ُبی ؽفبف ثب عطْح ؽیؾَ ای یب ًشدٍ ُبیی
ثب ثبسُبی فلضی سا ًصت ًوْد  .یکی اص هِن تشیي ّیژگی ایي ًْع عیغتن  ،تلفیق قطؼبت آى ثب دیگش هذلِبی ًشدٍ
ُب ّ خلق طشح ُبی جذیذ هی ثبؽذ .

دس ایي عیغتن ُب ًصت تٌِب ثب عْساخکبسی ّ پیچ کشدى قطؼبت ّ دس ثشخی اتصبالت ثب اعتفبدٍ اص چغت ّ ثذّى
جْؽکبسی صْست هی گیشد.
Quick rail
ُوچٌبى کَ اص ًبم ایي عیغتن ُب ثش هی آیذ ً ،صت عشیغ ّ تویض هِن تشیي ّیژگی ایي ًْع ًشدٍ ُبعت  .دس ٌُگبم
ًصت ایي ًْع عیغتن ُب  ،دتی اص عْساخکبسی ًیض پشُیض هی ؽْد  .عشػت ًصت دس ایي قطؼبت  0ثشاثش هذل
ُبی دیگش اعت  .کبُؼ ُضیٌَ ُبی ًصت هِن تشیي هضیت ایي ًْع عیغتن اعت ُ .وبًٌذ دیگش هذلِب  ،قبثلیت
تلفیق ؽیؾَ ثب اعتیل ثغتَ ثَ علیقَ هؾتشی ّجْد داسد .

Easy glass
دس ایي عیغتن ً ،شدٍ ُبی ؽیؾَ ای ثب عشػتی ثبّس ًکشدًی ّ ثذّى ًیبص ثَ عْساخکبسی ثش عطخ ؽیؾَ سّی
عطخ صبف ّ ؽیت داس قبثل ًصت ُغتٌذ  .پشّفیلِبی ًگَ داسًذٍ ؽیؾَ قبثلیت ًصت اص سّ ّ پِلْ سا داسًذ .

قطؼبت العتیکی خبصی ثیي پشّفیلِبی ًگَ داسًذٍ ّ ؽیؾَ قشاس هی گیشًذ تب ؽیؾَ دس جبی خْد ثَ صْست کبهالً
هغتذکن قشاس گیشد  .پشّفیلِبی آلْهیٌیْهی ّ چْثی ثب عطخ هقطغ هشثغ ّ دایشٍ ثش لجَ ؽیؾَ قشاس هی گیشًذ تب
ضوي ایجبد دعت اًذاص ثشای ًشدٍ  ،لجَ ُبی ؽیؾَ سا ًیض اص ُش گًَْ خطش ّ آعیت هصْى ًگَ داسًذ .

دس توبهی هْاسد ثغتَ ثَ هذل قشاس گیشی ًشدٍ ُب ّ دفبظ هی تْاى اص ؽیؾَ ُبی لویٌیت ّ عکْسیت دس عبختبس
ایي ًشدٍ ُب اعتفبدٍ کشد.

ایي خجشًبهَ ثشای افشادی کَ دس خجشًبهَ ایٌتشًتی ًّْط ؽیؾَ ثجت ًبم کشدٍ اًذ  ،هبُیبًَ ثَ صْست سایگبى اسعبل
هیؾْد.
ثشای کغت اطالػبت ثیؾتش هیتْاًیذ ثَ عبیت ؽشکت ًّْط ؽیؾَ  www.venusglass.netهشاجؼَ کشدٍ یب ثب دفتش
خذهبت هٌِذعی فشّػ توبط دبصل فشهبئیذ.
دس صْست ػذم توبیل ثَ دسیبفت ؽوبسٍ ُبی ثؼذی خجشًبهَ ًّْط ؽیؾَ لطفب ثب آدسط
 newsletter@venusglass.netتوبط دبصل فشهبییذ.

