شماره سی ویکم

خبرنامه ونوس شیشه

تا طالم ّ تقدین احتزام ،

ایوان شمس
هعلْلیي
ّرسػگاٍ
پزّژٍ
ّجاًثاساى اسدیگز پزّژٍ ُای تحت
ًظارت ػِزداری تِزاى هی تاػد کَ اس
ػیؼَ ُای ًّْ V-Coolص ػیؼَ در
طاختار ًوای اى اطتفادٍ تَ هو اهدٍ
اطتد

چٌدطالی اطت کَ تَ کارگیزی ػیٍْ ُای ًْیي هعواری در پزّژٍ ُای طاختواًی تحت ًظارت ػِزداری
تِزاى هْجة ػدٍ اطتت تتا ایتي طتاختواًِا در سهتزٍ طتاختواًِای ػتاخؾ پایتگتت دزارگیزًتدد ًظت جدیتد
طاخت ّطاسُای ػِزداری تا طتاخت هموْهتَ تتز هتیالد ازتاس ّتتا تِتزٍ تتزداری اس هموْهتَ طتیٌوایی
پزدیض تَ اّ خْد رطیدد
پض اس اى در اّاطط طال  88هعاًّت فزٌُگی ّاجتواهی ػِزداری تـوین گزفت تتارر حزکتت ّادتر در
تشرگزاٍ کزدطتاى ّجالل ال احود را تَ فضایی فزٌُگی تغییز کارتزی دُدد
تتتارر حزکتتت یزتتی اس طتتاختواًِای سیزهموْهتتَ طتتاسهاى حو ت ًّق ت ّتزافیتتن تتتْد کتتَ پتتیغ اس ایتتي تتتَ
تزگشاری هزاطن هگتلف اختـاؽ داػت دُن اکٌْى ایي هموْهَ تَ هٌْاى اّلیي طیٌوای طَ تعدی کؼْر
ّتا ًام جدید " ایْاى ػوض " ّظزفیت ً 044فز تَ اکزاى فیلن ُای رّس اختـاؽ یافتَ اطت د
در اّلیي ًگاٍ  ،سیثایی خیزٍ کٌٌدٍ ایي هموْهَ ًظز ُز تیٌٌدٍ ای را تَ خْد جلتة هتی کٌتدد طتاخت ّطتاس

ّهعواری ایْاى ػوض ّکیفیتت هـتال ح تتَ کتار رفتتَ در تاسطتاسی ایتي هموْهتَ اى را تتَ یتن اطتت ٌا تتدل
طاختَ اطت د
هایتَ افتگتتار ػتتزکت ًّتتْص ػیؼتتَ اطتتت کتتَ اس هحـتْرتغ در اجتتزای ایتتي پتتزّژٍ هِتتن ًیتتش ُواًٌتتد دیگتتز
پزّژٍ ُای ػاخؾ ػِزداری اطتفادٍ ػدٍ اطتد ّجَ توایش هؼارکت ًّْص دراجزای ایي پزّژٍ تتا طتایز
پزّژٍ ُا ،هالٍّ تز اطتفادٍ اس ػیؼَ ،رزاحی ّاجزای طاسٍ ُای فلشی ّ ػیؼَ ای اطت کتَ تْطتط گتزٍّ
 V-Systemsایي هموْهَ ؿْرت گزفتَ اطتد طاخت ػیؼَ ُا ّاجزای ًوای اطتاایدر ،طتاخت ّاجتزای
پلَ ُای ػیؼَ ای ًّزدٍ ُای توام ػیؼَ ای طیٌوای ایْاى ػوض تزهِدٍ ػزکت ًّْص تْدٍ اطتد
دطعات اطاایدر هحـْل ػزکت  SADEVفزاًظَ هی تاػدد ػزکت  SADEVیزی اس ددیوتزیي تْلید
کٌٌتدٍ ُتتای دطعتات اطتتاایدری در دًیاطتتد تظتتیاری اس طتتثزِای اطتاایدر رایتتا اهتزّسی ،ساییتتدٍ رزاحتتاى
ػزکت  SADEVهی تاػدد
دطعَ اطاایدری کَ درًوای تیزًّی ایْاى ػوض تَ کاررفتَ تْطط رزاح هعزّف ایتالیتایی "چشارهتًْتی"
رزاحی گزدیدٍ ّاجزای اى تَ ؿْرت اًحـاری دراختیار ػزکت  SADEVدزارداردد

رزاحی هٌحـز تَ فزد ُّْػوٌداًَ تْام تا کیفیت تار تزجظتَ تتزیي اهتیتاس هحـتْرت  SADEVاطتتد
ایي گًَْ رزاحی ًیاسهٌتد تزاّردُتای تظتیار ددیت در تگوتیي اتعتاد ػیؼتَ ُتا تتا حتداد خطتا (درحتدّد±2
هیلیوتز) هی تاػدد ایي دطعات داتلیت ًگِداری ططْح ػیؼَ ای تا اتعاد تشرگ را دارًدد

ًوای فعلی ایْاى ػوض

ًوای دثلی ایْاى ػوض (تارر حزکت)

اجزای ًوای اطاایدر ّهحاطثات کوی ّکیفتی هزتتْر تتَ اتعتاد ػیؼتَ ُتا ّ تتزاّرد هیتشاى هقاّهتت اًِتا در
تزاتز هْاه جْی تْطط هتگــاى ًّْص ػیؼَ ؿْرت گزفتَ اطتد
تعداس گذراس ًوای تیزًّی ّدرطت هقات درب ّرّدی ،پلزاى ػیؼَ ای گزفتَ اطت کَ طالي اؿتلی را تتَ
رثقَ دّم هزتثط هی طاسدد

طالي اؿلی ّ پلَ ُای ػیؼَ ای

پلَ ُای پیؼیي تارر حزکت

پلَ ُای ػیؼَ ای ایْاى ػوض

هحاطثات ،تْلید ًّـة پلَ ُا(اهن اس طتاسٍ هتارپیف فلتشی ّ طتطْح ػیؼتَ ای) ًیتش تْطتط ػتزکت ًّتْص
ػیؼَ اجزا گزدیدٍ اطت د
ػیؼَ ُا تَ ؿْرت لویٌیت ػدٍ ّتا رهایت توام اؿْل ایوٌی تْلید ًّـة ػدٍ اًدد
ًزدٍ ُای توام ػیؼَ ای ًیش تتا اطتتفادٍ اس اتـتارت ًقطتَ ای اطتتیٌلض اطتتی ػتزکت  Q-railingالوتاى ّ
ػیؼَ ُای تْلیدی ًّْص طاختَ ّاجزا گزدیدٍ اطتد

ایي خثزًاهَ تزای افزادی کَ در خثزًاهَ ایٌتزًتی ًّْص ػیؼَ ثثت ًام کزدٍ اًد  ،هاُیاًَ تَ ؿْرت رایگاى ارطال
هیؼْدد
تزای کظة ارالهات تیؼتز هیتْاًید تَ طایت ػزکت ًّْص ػیؼَ  www.venusglass.netهزاجعَ کزدٍ یا تا دفتز
خدهات هٌِدطی فزّع تواص حاؿ فزهائیدد
در ؿْرت هدم توای تَ دریافت ػوارٍ ُای تعدی خثزًاهَ ًّْص ػیؼَ لطفا تا ادرص
 newsletter@venusglass.netتواص حاؿ فزهاییدد

