شماره سي و نهم

خبرنامه ونوس شيشه

در اين شماره مي خوانيد
 آيا فكر مي كنيد گاز آرگون و U-Valueچقدر در عملكرد عايق حرارتي يك شيشه دو جداره موثر است؟
 شيشه هاي  Self – Cleanيا خود تميز شونده

 معرفي پروژه جديد

فكر
انتخاب شيشه براي يك ساختمان مسووليت اجتماعي است  .مجموعه ونوس شيشه با اين شعار  ،توليد خود را شروع نمود (سال )3131و البته اين جمله
هيچگاه در حد شعار باقي نماند .در آن زمان هنوز استاندارد شيشه دو جداره اجباري نشده بود و يارانه ها ي انرژي نيز پا برجا بودند  .به عنوان يك توليد
كننده بر اين باور بوديم و هستيم كه اين مسوليت اجتماعي تنها متوجه دست اندركاران صنعت ساختمان نيست و ما نيز سهمي داريم  .سهم ما كمك به
مهندسين مشاور و سازندگان در زمينه انتخاب شيشه مناسب است  .در اين راستا  ،ارسال خبرنامه هاي الكترونيكي و سپس دوره هاي بازديد از خط توليد
را براي همكاران توليد كننده پنجره در دستور كار خود قرار داديم  .در بهمن ماه گذشته در مركز همايشهاي بين المللي صدا و سيما  ،سميناري با عنوان "
نسل جديد شيشه هاي ساختماني " برگزار كرديم .مخاطبين اين سمينار معماران و مهندسين مشاور بودند كه استقبال گرمشان  ،مايه دلگرمي مان شد تا اين
روند را ادامه دهيم .موضوعات ارائه شده در اين سمينار عبارت بودند از :

 معرفي تكنولوژي شيشه هاي  High Performanceو كاركرد آنها جهت كنترل نور و انرژي
 بررسي استفاده از شيشه هاي رنگي  ،طرح دار و سازه هاي شيشه و فلز در دكوراسيون داخلي
 مقاوم سازي شيشه در برابر صدا  ،ضربه ،زلزله ،سرقت ،انفجار و اشعه UV

سوال ديگر مربوط به ميزان  U-Valueاست  .سهم  U-Valueدر ميزان عايق بودن شيشه چقدر است ؟ بيشتر بخوانيد

شيشه هاي Self- Clean
يكي از معضالت استفاده از شيشه درنماي ساختمان به ويژه نماهاي تمام شيشه اي  ،پاكيزگي شيشه است كه صرف نظر از تاثير آن بر زيبائي نما ،
هزينه جانبي را نيز موجب مي گردد .در راستاي پاسخگوئي به نياز بازار تكنولوژي توليد شيشه هاي خود تميز شونده براي اولين بار توسط شركت
انگليسي پلكينتون ابداع گرديد  .توليد اين شيشه ها دستيابي به رويايي غير ممكن را فراهم آورد  .در اين مقاله سعي كرديم تا به همه سواالت شما در
مورد اين شيشه ها پاسخ دهيم .بيشتر بخوانيد

معرفي پروژه جديد :ساختمان اداري ايرانسل

ساختمان اداري شركت ايرانسل در شرق تهران در حال
ساخت مي باشد .تامين شيشه هاي نماي اين ساختمان كه
به سبك مدرن طراحي گرديده ،بر عهده شركت ونوس
شيشه مي باشد.نكات مهمي كه ايرانسل در هنگام انتخاب
شيشه نما مد نظر قرار داده  ،باالترين ميزان صرفه جوئي
در مصرف انرژي ،ايمني در هنگام زلزله و عايق
صوتي مي باشد .بيشتر بخوانيد

اين خبرنامه برای افرادی که در خبرنامه اينترنتی ونوس شيشه ثبت نام کرده اند  ،ماهيانه به صورت رايگان ارسال ميشود.
برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت شرکت ونوس شيشه  www.venusglass.netمراجعه کرده يا با دفتر خدمات
مهندسی فروش تماس حاصل فرمائيد.
در صورت عدم تمايل به دريافت شماره های بعدی خبرنامه ونوس شيشه لطفا با آدرس  newsletter@venusglass.netتماس
حاصل فرماييد.

