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معرفی پیشینه:

گروه صنعتی پیشینه در سال 1350  فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید درب، پنجره و نمای آلومینیوم 
آغاز نمود و اکنون همراه با :

- 44 سال تجربه صنعتی
- احاطه به نیازهای صنعت ساختمان
- بکارگیری نیروی انسانی متخصص

- بهره مندی از سخت افزارها و نرم افزارهای کارا
- پیشرفت دادن مستمر سیستم های در حال استفاده

- طراحی و تولید سیستم های جدید
- استفاده از مواد اولیه با کیفیت و استاندارد

- خط مشی کیفیت و رعایت حقوق مصرف کنندگان
- کسب گواهینامه ISO9001: 2008  در  زمینه ی طراحی، تولید واجرای  درب، پنجره و نمای آلومینیوم 

از شرکت TUV آلمان                  

                                                                 با افتخار به مسیر خود ادامه می دهد ...







89
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برج تجاری - اداری پاژ  Curtain Wall  محاسبه، طراحی و اجرای دیواره شیشه ای
در ساختمان های مرتفع با بزرگترین ابعاد شیشه، 

سقف شیشه ای وید با فرم هندسی خاص و
 اتصاالت کششی

1





1819

2

هتل درویشی تک پنجره های بزرگ تمام بازشو با قابیلت
کنترل میزان بازشوندگی



2021

برج مسکونی آرمیتاژ هاشمیه ابداع در طراحی و تولید سیستم های ترمال بریک زمینه ساز حضور 
در سازه ی برتر سال 1389

3
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مجتمع تجاری - اقامتی 
آرمیتاژ طبرسی

پنجره های قوسی فول فریملس دارای بازشو پنهان 

3
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3

زیبایی و جذابیت در چشم انداز ، اطمینان بخشی و آسایش در عملکرد، 
سهولت در کاربری ،هماهنگی با ساختمان های لوکس

برج مسکونی آرمیتاژ رز
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سفارشی سازی در طراحی و اجر ا.
 پیکربندی متریال های نما در سطحی

وسیع و طرحی نامتقارن

2

هتل اترک
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تداعی معماری سنتی با پنجره های طرح چوب

2

هتل نقش جهان
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پنجره های طرح چوب با کتیبه های محرابی 

2

پروژه سلیمانیه 
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هماهنگی بیشتر با تنوع طرح های معماری ، 
Sky Light گستره ی وسیع از توان طراحی و اجرای

2

مجتمع تجاری وصال
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فرم های هندسی خاص محدودیت محسوب نمی شود. 

2

رستوران شهرغذا
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نمای شیشه ای استوانه ای ،  بهره گیری از فن آوری روز برای 
پوشش های سطحی نوین

1

سرعت عمل در تولید انبوه و ارائه خدمات بهنگام

2

مجتمع مسکونی اسکانساختمان اداری چای گلستان
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نوآوری در طراحی سیستم های صنعتی سبک، اجرای پروژه انبوه سازی

1

طراحی اختصاصی ویالیی، حداکثر بازشو و دید وسیع

2

پروژه ویالمجتمع مسکونی نگین
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انتخاب بهینه از گستره متنوع سیستم های پنجره برای 
ساختمان های شخصی متناسب با نیاز و پسند کارفرما

1

تلفیق المان های نمایی دکوراتیو آلومینیوم طرح چوب با پنجره های
 صنعتی  آلومینیومی

2

ساختمان بابکساختمان فروردین



4243

ظرافت و دقت در تولید پنجره های قوسی فریم  دار 

1

Step  unit  حفظ یکدستی نما با بازشوهای مخفی

2

مجتمع تجاری اداری نیکاساختمان ناصرخسرو
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تولیدات صنعتی برای مراکز   صنعتی

2

هماهنگی فرم های هندسی در نمای
 آلومینیوم شیشه  با المان های مدرن معماری

2

کارخانه صنعتی
 نیان الکترونیک

هتل آزادی
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Door & Window

-

-

h

h

h
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 THM5301               THL5301         

 THM5301   THL5301     1  ) THM5301( و متوسط ) THL5301( پنجره ترمال بریک لوالیی برای ابعاد کوچک

لوالیی، بازشو از باال و دوحالته

53 mm

94mm | 82

EPDM سه الیه واشر

18 mm

1.2 m | 1 m

1.9 m | 1.6 m

20 mm

32 mm

ثابت / رول آپ

نوع باز شو

عمق مقطع فریم

 THM |  THL عرض مقطع فریم

آب بندی و هوابندی

عرض تیغه پلی امید

 THM | THL بیشینه عرض لنگه

  THM | THL بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه دو جداره

ضخامت شیشه سه  جداره

نوع توری خور

mm 

2 THL60HSپنجره ترمال بریک لوالیی با بازشو مخفی برای ابعاد کوچک و متوسط

نوع باز شو

عمق مقطع فریم

عرض مقطع فریم

آب بندی و هوابندی

عرض تیغه پلی امید

بیشینه عرض لنگه

بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه دو جداره

نوع توری خور

لوالیی، بازشو از باال و دوحالته

60 mm

75 mm

EPDM سه الیه واشر

20 mm

1.2 m

1.9 m

22 mm

ثابت / رول آپ

60

75
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3)THM6001( و متوسط )THH6001( درب و پنجره ترمال بریک مناسب برای ابعادبزرگ

نوع باز شو

عمق مقطع فریم

THH | THM عرض مقطع فریم

آب بندی و هوابندی

عرض تیغه پلی امید

بیشینه عرض لنگه

THH | THM بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه دو جداره

ضخامت شیشه سه جداره

نوع توری خور

لوالیی، بازشو از باال و دوحالته

60 mm

126 mm | 106 mm

EPDM سه الیه واشر

24 mm

1.2 m

2.2 m | 1.9 m

26 mm

32 mm

رول آپ / لوالیی

THH6001  THM6001

              THH6001 THM6001

THH80014 سیســتم لوالیــی ترمــال بریــک، مناســب بــرای درب و پنجــره هــای بــزرگ در 
)Tilt & Slide( تیــپ هــای لوالیــی، دو حالتــه و فولکــس واگنــی

نوع باز شو

عمق مقطع فریم

عرض مقطع فریم

آب بندی و هوابندی

عرض تیغه پلی امید

بیشینه عرض لنگه

بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه دو جداره

ضخامت شیشه سه  جداره

نوع توری خور

لوالیی،دوحالته و فولکس واگنی

80 mm

161 mm

EPDM سه الیه واشر

34 mm

1.5 m

3 m

28 mm

55 mm

رول آپ / لوالیی
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5THH15001 سیستم لوالیی ترمال بریک، مناسب برای درب و پنجره های بزرگ در تیپ های 
لوالیی ، دو حالته و فولکس واگنی )Tilt & Slide(همراه با طراحی متفاوت فریم

نوع باز شو

عمق مقطع فریم

عرض مقطع فریم

آب بندی و هوابندی

عرض تیغه پلی امید

بیشینه عرض لنگه

بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه دو جداره

ضخامت شیشه سه  جداره

نوع توری خور

لوالیی،دوحالته و فولکس واگنی

150 mm

161 mm

EPDM سه الیه واشر

34 mm

1.5 m

3 m

28 mm

55 mm

رول آپ / لوالیی

                         

6

نوع باز شو

عمق مقطع فریم

عرض مقطع فریم

آب بندی و هوابندی

عرض تیغه پلی امید

بیشینه عرض لنگه

بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه دو جداره

نوع توری خور

کشویی

70 mm

99 mm

واشرEPDM،نوارمویی 

20 mm 

1.8 m

2.1 m

20 mm

 کشویی

TSL7001 پنجــره کشــویی ترمــال بریــک تــک ریــل، طراحــی  اقتصــادی بــرای ابعــاد کوچــک
و متوســط

70

99
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نوع باز شو

عمق مقطع فریم

عرض مقطع فریم

آب بندی و هوابندی

عرض تیغه پلی امید

بیشینه عرض لنگه

بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه دو جداره

نوع توری خور

کشویی

80 mm

99 mm

واشرEPDM،نوارمویی 

20 mm 

2 m

2.2 m

24 mm

 کشویی

80

99

7TSM8001 8پنجره کشویی ترمال بریک، طراحی شده برای ابعاد متوسط و بزرگ TSM9001
نوع باز شو

عمق مقطع فریم

عرض مقطع فریم

آب بندی و هوابندی

عرض تیغه پلی امید

بیشینه عرض لنگه

بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه دو جداره

نوع توری خور

کشویی

90 mm

99 mm

واشرEPDM،نوارمویی 

20 mm 

2 m

2.2 m

24 mm

 کشویی

                          پنجــره کشــویی ترمــال بریــک، طراحی شــده بــرای ابعاد متوســط و بــزرگ با هوابندی
TSM8001 بهتر   نسبت به

99

90
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9TSH10001 پنجــره کشــویی ترمــال بریــک، طراحــی شــده بــرای ابعادبــزرگ و درب هــای 
کشــویی

نوع باز شو

عمق مقطع فریم

عرض مقطع فریم

آب بندی و هوابندی

عرض تیغه پلی امید

بیشینه عرض لنگه

بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه دو جداره

نوع توری خور

کشویی

100 mm

112 mm

واشرEPDM،نوارمویی 

20 mm  

2.2 m

2.5 m

24 mm

کشویی

نوع باز شو

عمق مقطع فریم

عرض مقطع فریم

آب بندی و هوابندی

عرض تیغه پلی امید

بیشینه عرض لنگه

بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه دو جداره

ضخامت شیشه سه جداره

نوع توری خور

) Lift & Slide)کشویی

125 mm

150 mm

EPDMدو الیه واشر

20 mm 

3 m

3 m

26 mm

42 mm

کشویی

TSH12501 ،Lift & Slide پنجــره و درب کشــویی ترمــال بریــک، تــک ریــل بــا مکانیــزم حرکتــی
حداکثرهوابنــدی بــا بهتریــن عملکــرد و در عیــن حــال اقتصــادی

10

150

125
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11

نوع باز شو

عمق مقطع فریم

عرض مقطع فریم

آبندی و هوابندی

عرض تیغه پلی امید

بیشینه عرض لنگه

بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه دو جداره

ضخامت شیشه سه جداره

نوع توری خور

  ) Lift & Slide( کشویی

150 mm

150 mm

دو الیه واشرEPDM،نوارمویی 

20 mm 

3 m

3 m

26 mm

42 mm

کشویی

TSH15001 پنجــره و درب کشــویی ترمــال بریــک، مناســب برای ابعــاد بزرگ با مکانیزم حرکتی 
Lift & Slide، حداکثر هوابندی با بهترین عملکرد

150

150

NHL5001 پنجــره غیــر ترمــال بریــک لوالیــی مناســب بــرای ابعــاد کوچــک و متوســط در مــواردی
کــه انتقــال حــرارت چنــدان اهمیتــی نــدارد

نوع باز شو

عمق مقطع فریم

عرض مقطع فریم

آب بندی و هوابندی

بیشینه عرض لنگه

بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو  جداره

نوع توری خور

لوالیی،بازشو از باال و دوحالته

50 mm

87 mm

EPDM سه الیه واشر

1 m

1.7 m

6-10 mm

20 mm

ثابت / رول آپ

12
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) Internal ( درب غیر ترمال بریک لوالیی، مناسب برای مصارف داخلی 13

نوع باز شو

عمق مقطع فریم

عرض مقطع فریم

آب بندی و هوابندی

بیشینه عرض لنگه

بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو  جداره

نوع توری خور

لوالیی و دوحالته

50 mm

124 mm

EPDM سه الیه واشر

1.4 m

2.5 m

6-10 mm

20 mm

رول آپ/لوالیی

NHH5001
نوع باز شو

عمق مقطع فریم

عرض مقطع فریم

آب بندی و هوابندی

بیشینه عرض لنگه

بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو  جداره

نوع توری خور

کشویی

39 mm

75 mm

واشرPVC،نوارمویی 

1.4 m

1.7 m

6 mm

18 mm

ثابت / کشویی

NSL390114 پنجــره کشــویی غیــر ترمــال بریــک تــک ریــل، مناســب بــرای ابعــاد کوچــک و 
متوســط در پــروژه هــای انبــوه ســازی

39

75
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NSM5001 پنجــره کشــویی غیــر ترمــال بریــک، مناســب بــرای ابعــاد متوســط، طراحــی شــده 
بــرای مــواردی کــه تبــادل حــرارت چنــدان حائــز  اهمیــت نیســت.

15

نوع باز شو

عمق مقطع فریم

عرض مقطع فریم

آب بندی و هوابندی

بیشینه عرض لنگه

بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو  جداره

نوع توری خور

کشویی

50 mm

92 mm

واشرPVC،نوارمویی 

1.5 m

2.2 m

6 mm

18  mm

ثابت / کشویی

نوع باز شو

عمق مقطع فریم

عرض مقطع فریم

آب بندی و هوابندی

بیشینه عرض لنگه

بیشینه ارتفاع لنگه

ضخامت شیشه دو جداره

نوع توری خور

کشویی

90 mm

113 mm

واشرEPDM،نوارمویی 

2 m

2.6 m

20 mm

 کشویی

NSH9002 پنجــره کشــویی غیــر ترمــال بریــک، طراحــی شــده بــرای ابعــاد بــزرگ و درب
هــای کشــویی

16

90
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Louver &
 Glass Wall
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Louver

300

350

100

12
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3

Louver window
نوع باز شو

عمق مقطع فریم

عرض مقطع فریم

گیر ضربه 

بیشینه عرض لنگه

بیشینه ارتفاع لنگه

نوع توری خور

لوالیی

50 mm

76 mm

EPDMواشر

1.2 m

2.2 m

ثابت / رول آپ / لوالیی

A

A

76

50

Section   A-A

Section   B-B

BB

سیســتم Farmeless Folding Glass Wall یــا دیــوار شیشــه ای تاشــو، بــرای 
ــا دیــد کامــل فضــای بیــرون وجــود دارد طراحــی  مــواردی کــه نیــاز بــه دیــواره ای ب
شــده اســت.از جملــه مزایــای ایــن دیــواره هــای شیشــه ا ی، قابلیت جمع شــوندگی 

آنهاســت.
ایــن نســل از دیــواره هــا بــه نوعــی طراحــی شــده انــد کــه پروفیل عمــودی آلومینیومی 
حــذف شــده و تمامــی ســطح بــا شیشــه پوشــیده شــده اســت. ایــن خاصیــت باعث 
شــده تــا دیــد کامــل فضــای بیرون محیا گشــته و در عین حــال ظرافت و زیبایــی دو 

جندانــی را بــرای محیط فراهــم آورد.

Glass Wall
4
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Curtain Wall
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دیوارهــا  روی  بــر  بنــا  کل  ای  ســازه  بارگــذاری  ســنتی  ســازی  ســاختمان  در 
بــوده اســت. بــا پیشــرفت صنعــت ســاختمان و اســتفاده از ســازه هــای فلــزی و 
بتنــی، ایــن وظیفــه از دیوارهــای ســاختمان گرفتــه شــد. ایــن تغییــر باعــث شــد 
تــا دیوارهــای خارجــی بیشــتر مــورد توجــه متخصیصــن آرشــیتکت قــرار گیــرد. 
ــوان  ــه عن ــه ب ــتفاده از شیش ــش اس ــتای افزای ــده در راس ــه ش ــکل گرفت ــیر ش مس
نمــای خارجــی ســاختمان از یــک ســو و اهمیــت کاربــردی فلــز آلومینیــوم در 
صنعــت ســاختمان از طــرف دیگــر، خواســتگاه پیدایــش نماهــای آلومینیــوم – 

شیشــه )Curtain Wall( بــوده اســت.
بــاال،  از جملــه: مقاومــت  آلومینیــوم - شیشــه خصوصیاتــی  نماهــای  امــروزه 
طــول عمــر زیــاد، حداکثــر عایــق صوتــی و گرمابنــدی مطلــوب را توامــا فراهــم 
مــی آورنــد، کــه بــا توجــه بــه موقعیــت پــروژه، الزامــات فنــی و بارگــذاری هــا 
در چهارچــوب مقــررات ملــی ســاختمان توســط متخصیــص فنــی، محاســبه و 

طراحــی مــی شــوند.
اســاس ایــن نماهــا متشــکل از دو بخــش اصلــی شــامل: 1- بخــش آلومینیومــی:  
انــواع  شیشــه ای:  بخــش   -2 شیشــه   نگهدارنــده  و    Curtain Wallپایــه ی

شیشــه هــای تــک، دو و ســه جــداره میباشــد.
بســته بــه محــل کاربــرد و دیتیــل نصــب شیشــه مــی تــوان دســته بنــدی هایــی در 

نظــر گرفــت:

) Face Cap( نمای روکوب دار            
         : ) Frameless( نمای فریم لس            

) Cassette System(     2-1   نمای فریم لس با قاب داخلی            

 Full Frameless) non- Cassette( 2-2  نمای فریم لس بدون قاب داخلی             

              )Sky Light( سقف شیشه ای            

نمای آلومینیوم شیشه 
Curtain Wall

Full Frameless

Face Cap

Curtain Wall  انواع پایه

1

2

3

روکوب های منحنی و لوور 

Isolator Pressure PlateTransom Profile Plane Cap

Face cap

03 04

Curtain Wallانواع روکوب

04

03

04 03

11
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Full Frameless (non-Cassette)Cassette System

Isolator

Transom Profile

Silicon Adhesive 03

Glass Support

Glazing Clips

Glazing Cassette

04

05

06

0305

20

04

03

05

02

06

04 05 02

06

05

02

01

Technical Details
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Technical  Details

Installation Brackets
Brackets Support

Galvanized Cover Flashing
Insulation Material

Opening Types

Visible
Sash

Visible
Sash

Visible
Sash

Hidden
Sash

Hidden
Sash

Internal
Installation

Internal
Installation

1.8 m

1.5 m

2.5 m

1.8 m

2.0 m

1.4 m

Incapable Incapable Incapable

2.2 m

1.4 m

2.1 m

1.5 m

SASH TYPE

Opening Maximum Height

Opening Maximum Width

Capability of Mosquito
Nets Installation

Note: Wind load = 0.8 kN/m2       glass net thichness = 16 mm     - Exceptional Condition should be calculated

21
0

18
0 15
0

12
0

10
0 80 65 50

3.25 m

2.25 m

4.90 m

6.00 m

2.90 m

2.00 m

4.15 m

5.00 m

2.50 m

2.00 m

3.45 m

4.30 m

2.50 m

1.90 m

3.10 m

3.80 m

2.50 m

1.80 m

2.85 m

3.50 m

2.50 m

1.70 m

2.50 m

3.10 m

2.50 m

1.60 m

2.20 m

2.50 m

2.50 m

1.50 m

1.90 m

2.25 m

H
Gmax

HMullion Lenght

H

H

Mullion Lenght

11

W
Gmax
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Mullion  Profile
Transom Profile

Isolator
Plane Cap

pressur Plate
Gasket

Glazing Pad
Glass Support

Sealing
Beveled Cap

سقف شیشه ای
Sky Light

50

      Sky Light Vesal Project

Technical Details

22

A

B

A
B
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Normal converstion

اطالعات کاربردی صوت و حررات در شیشه

ضخامت الیه هوا به میلیمتر

51
تا

100

25
تا

 50

14
تا

 24

11.1
تا

 13

9.1
تا
 11

7.1
تا
 9

5
تا
 7

جهت جریان
حرارت زاویه الیه هوا نسبت به سطح افقی

0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11      افقی   
عمودی یابازاویه بیش از 60 درجه نسبت به

سطح افقی

0.16 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11
روبه

باال
کمتراز 60 درجه نسبت به افقی یابازاویه 

سطح افقی 
شدت صوت 
در محیط های 
مختلف

دامنه هدایت 
گرمایی در
شیشه های 
متفاوت

دامنه کاهش 
شدت صوت 
در شیشه های 
متفاوت

جذب و بازتاب 
نور و گرما در 
شیشه های 
LowE

                   0         10       20       30       40      50      60       70      80        90     100    110    120    130    140    150    160   170    180    190

194

Sound Level 
/ dB(A)

Close to a Laking off jet PaneQuiet doormitory

Railway at 100m
distance. 100km/h

Air - Cooled etectric motor ( 50kW )

Turret lathe

Highest possible
level of Sound pressure

Highest possible
level of Sound pressure

lsolated dining roomThe quiestest still
Audible Sound

 شدت کاهش صوت
) dB)

شیشه       

32 شیشه تک جداره )6 میلیمتر ساده(

35 شیشه دو جداره )4 میلیمتر ساده + اسپیسر 14 + 6 میلیمتر ساده(

37 شیشه تک جداره لمینت )دو الیه 4 میلیمتر ساده ی لمینت شده(

39 شیشه سه جداره )6 میلیمتر ساده + اسپیسر 12 + 4 میلیمتر ساده + اسپیسر 12 + 6 میلیمتر ساده (

41 شیشه دو جداره با یک جداره لمینت )دوالیه 4 میلیمتر ساده ی لمینت شده + اسپیسر 14 + 6 میلیمتر ساده (

42 شیشه سه جداره  )  دو الیه 4 میلیمتر ساده ی لمینت شده + اسپیسر 12 + 4 میلیمتر ساده + اسپیسر 12 + 6 میلیمتر ساده  (

تاثیر ضخامت 
فاصله هوایی 
بین شیشه های  
دوجداره در 
مقاومت حرارتی 
فاصله هوایی
(m2.k/W)

ضریب هدایت گرمایی

) U-Value(  ) W/m2K) شیشه  

       تابستان                   زمستان

شیشه تک جداره ) 6 میلیمتر ساده (         5/27         5/81

3/79         2/97         )  LowE شیشه تک جداره ) 6 میلیمتر

شیشه دو جداره ) 6 میلیمتر ساده + اسپیسر 12 + 6 میلیمتر ساده (          2/7         2/54

شیشه دو جداره ) 6 میلیمتر LowE + اسپیسر 12 + 6 میلیمتر ساده (          1/72         1/73

1/4          1/33         )  LowE اسپیسر 12 + 6 میلیمتر + LowE شیشه دو جداره ) 6 میلیمتر

شیشه سه جداره   )   6 میلیمتر ساده + اسپیسر 12 + 6 میلیمتر ساده + اسپیسر 12 + 6 میلیمتر ساده  (         1/82           1/6

1/23         1/32           )    LowE     شیشه سه جداره   )   6 میلیمتر ساده + اسپیسر 12 + 6 میلیمتر ساده + اسپیسر 12 + 6 میلیمتر

1/04          1/07           )   LowE    اسپیسر 12 + 6 میلیمتر ساده + اسپیسر 12 + 6 میلیمتر + LowE شیشه سه جداره   )   6 میلیمتر
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