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ممتازگروه صنعیت 
آرامش در هر لحظه

گروه صنعیت ممتاز3

عالیت در با بیش از نیم قرن سابقه فممتاز صنعتیگروه
یفیتتکباصنعت ساختمان، افتخار دارد با ارائه خدماتی 

-یاعتماد مشتریان  عزیتز را بدستت آورده و در تیشتی بت
. دوقفه برای جلب رضایت حداکثری مشتریان بکوش

ص و با تکیته بتر کتادر جتوان و متخ تممتاز صنعتیگروه
انتش گیتری از دپیشترفته و بهترهآالتماشتینتجهیزات و 

روز دنیتتتا بتتتا تولیتتتد انتتتواه درو و پنجتتتره آلومینیتتتومی و
UPVC فتتریم لتت  و والکتترتین، طراحتتی و اجتترای نمتتای ،
د ختود به رستالت ارزشتمن... و انواه پارتیشن و اسپایدر 

از و منطبتتب بتتر نیتتکیفیتتتبتتاکتته همانتتا ارائتته م  تتولی 
.دهدادامه مینظیر کممشتری است با همتی 

ا مطتترد دنیتتا بتتبرنتتدهایو یتتراآ آالت از پروفیتتلکتتاردرد 
-صتتنعتیگتتروهمعتبتتر در م  تتوالت هتتاینامتتهضتتمانت

ریان، عیوه بر توجیه اقت ادی مطلوو برای مشتممتاز 
حتت  آرامتتش ختتاطر و رضتتایت از انسختتابی درستتت را بتته 

.آوردارمغان می

-تمعتنوه مشتریان اعم از کارخانجات بزرگ صنعتی، مج

و مراکتز آموزشتی هتاهتتلهای بزرگ تجاری و مسکونی، 
ک بهداشتی درمانی یتا واحتدهای تجتاری مستکونی کو ت

ممتتتاز تجتتاروصتتنعتیگتتروهدر طتتی نتتیم قتترن فعالیتتت 
ارزشتتمندی از اهمیتتت دری صتت یی از نیتتاز مشتتتریان و 
ارائتته ختتدمت بتتر استتاخ نظتتر و خواستتت ایشتتان حاصتتل 

. نموده است
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مجتمع تجاری کیان
و فریم ل اسپایدر نمای شیشه ای 

جانبازبلوار مشهد، 

ممتازگروه صنعیت 
آرامش در هر لحظه



6گروه صنعیت ممتاز

ممتازگروه صنعیت 
آرامش در هر لحظه

مجتمع تجاری ارم
ظمنمای شیشه ای فریم ل  با طراحی نامن

سنابادمشهد، خیابان 



ممتازگروه صنعیت 
آرامش در هر لحظه

گروه صنعیت ممتاز7

مجتمع پزشکی مسکونی
 درو و پنجره آلومینیومی و نمای شیشه ای فریم ل

میصدرابلوار مشهد، 



ممتازگروه صنعیت 
آرامش در هر لحظه

8گروه صنعیت ممتاز

هتل آپارتمان احسان
پنجره آلومینیومی م وری با طراحی دایره کامل  

بهجتمشهد، آیت هللا 



ممتازگروه صنعیت 
آرامش در هر لحظه

گروه صنعیت ممتاز9

پروژه مسکونی پامچال
انیو سازه آلومینیومی با طراحی شیروپارکینگیدرو 

سجادبلوار مشهد، 



ممتازگروه صنعیت 
آرامش در هر لحظه

10گروه صنعیت ممتاز

پروژه مسکونی آرمانی
یجان پناه شیشه ای با پایه آلومینیومی اخت اص

سجادبلوار مشهد، 



ممتازگروه صنعیت 
آرامش در هر لحظه

گروه صنعیت ممتاز11

مجتمع پزشکان
یآلومینیومی اخت اصپروفیلوال با کرتیننما 

وکیل آبادبلوار مشهد، 



ممتازگروه صنعیت 
آرامش در هر لحظه

12گروه صنعیت ممتاز

(عج)ولیع رمرکز بهداشتی درمانی 
سازه آلومینیومی با طراحی اخت اصی 

وکیل آبادبلوار مشهد، 



ممتازگروه صنعیت 
آرامش در هر لحظه

گروه صنعیت ممتاز13

شرکت صنایع پخت مشهد
نمای شیشه ای فریم ل  با طراحی نامنظم

مشهد، م مد آباد



ممتازگروه صنعیت 
آرامش در هر لحظه

14گروه صنعیت ممتاز

(کوکاکوال)خوشگوارساختمان اداری شرکت 
(   سقف شیشه ای)الیتاسکای

خیام شمالیبلوار مشهد، 



ممتازگروه صنعیت 
آرامش در هر لحظه

(عج)ولیع ربخش فیزیوتراپی مرکز درمانی 
پارتیشن 

وکیل آبادبلوار مشهد، 
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وال وکرتیننما 
Sky Light 

(سقف شیشه ای)

درو و پنجره 

پارتیشن

های آلومینیومی سیستم

مانی آلومینیوم به عنوان یکی از م الی مهم ساخت
با پایداری م یطی باال و عدم نیاز به نگهداری و

.تعمیر در طول زمان بسیار اهمیت دارد

ای های آلومینیومی از جمله نماکنون سیستمهم
 Sky، ، درو و پنجره، پارتیشن فضا داخلیوالکرتین
lightای و انواه متنوعی از نماها جزءسقف شیشه
.ناپذیر در طراحی مدرن ساختمان استجدایی



ممتازگروه صنعیت 
آرامش در هر لحظه



18 گروه صنعیت ممتاز

اییهپیچیدگیبا هاسازهوال برای ساخت انواه کرتینسیستم 
ینکرتتوان به میهاسازهمتفاوت بهینه شده است؛ از جمله این 

.کرداشاره... و ( ایسقف شیشه)الیتاسکایوال، نما فریم ل  و 

هایی  ژگیبه دلیل دارا بودن وی( والکرتین)ای نما آلومینیوم شیشه
حی از جمله مقاومت باال، عمر طوالنی و عایب صوتی و حرارتی در طرا

.نقش مهمی داردهاساختمانو اجرای نما 
تتتوان در طراحتتی هتتای معمتتاری ستتاختمان را متتیبستتیاری از  تتالش

نجتره هم  نتین انتواه درو و پ. ل اظ و  رفع نمودوالکرتینسیستم 
.در این سیستم قابلیت ادغام دارد





20 گروه صنعیت ممتاز

عمودیمولیون

افقیمولیون

والکرتیننما روکووانواه 
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والکرتینمخفی نما بازشوپنجره 

والکرتیننما بازشوپنجره 

والکرتینهدایت گرمایی بسیار کم نما 
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(سقف شیشه ای)الیتاسکای

امین عیوه بر ت( الیتاسکای)ای سقف شیشه
نتتور حتتداکثری درون ستتاختمان در روز و نمتتای 
ان زیبا آسمان در شب، فضای داخلی ستاختم

را از شرایط نتامطلوو م تیط بیترون حفت  متی
.کند

ا مهندستتان طتتراد و آرشتتیسکت متتی تواننتتد بتت
ای در اشتتتکال و ابعتتتاد طراحتتتی ستتتقف شیشتتته

.ندمختلف جلوه خاصی به ساختمان ببخش





اسپایدرسیستم نمای شیشه ای شفاف 

24گروه صنعیت ممتاز

ای شتفاف، اتاهری زیبتا و طراحتی ختاس بته ستاختمان متی نما شیشه
فضتتتای داخلتتتی ستتتازینمایتتتانبهتتتره کامتتتل از نتتتور طبیعتتتی و . بخشتتتد

. ای استساختمان هدف اصلی در نما شیشه

نما بر روی سازهلمینیتیا سکوریتجداره، دو جدارهتک هایشیشه
می توان تسکوریلمینیتیا شیشه ضدزنگاز جن  ات االت استیل 

خل و ای دید حداکثری از م یط داساختمان با نما شیشه. ن ب نمود
.دهدخارج از ساختمان به دست می



ات االت استیل نما شیشه ای

ایدراسپای شفاف انواه سازه نما شیشه
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26گروه صنعیت ممتاز

بریکترماللوالییدرو و پنجره آلومینیومی 

رارتتی بتا فتریم هتای متنتوه عتایب حلتوالییبریتکترمالدرو و پنجره آلومینیومی 
لکترد تقویتت شتده بتا الیتاف و شیشته ای بتا ضتخامت  متفتاوت دارای عمآمیدپلی

. استاقت ادی مقرون به صرفه مناسب بوده و به ل اظ 

و یتدآمبته دلیتل وجتود عتایب حرارتتی پلتی بریتکترمتالدرو و پنجره آلومینیتومی 
طتتی بستتیار مناستتب عتتایب صتتوتی و حرارتتتی بتتوده و در برابتتر شتترایط م یدرزدنتتدی

. نامساعد مقاوم است
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بریکترماللوالییدرو و پنجره 
گزینه مناسب برای پنجره های کو ک و متوسط

میلی متر56: عمق فریم 
میلی متر65: عمق قاب 

میلی متر36تا 4: ضخامت شیشه 

بریکترماللوالییدرو و پنجره 
گزینه مناسب برای پنجره های کو ک و متوسط

میلی متر60: عمق فریم 
میلی متر69: عمق قاب 

میلی متر48تا 4: ضخامت شیشه 

بریکترماللوالییدرو و پنجره 
برای پنجره متوسطگزینه مناسب

میلی متر70: عمق فریم 
میلی متر79: عمق قاب 

میلی متر40: ضخامت شیشه 
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بریکترماللوالییدرو و پنجره 
گزینه مناسب برای درو ها با نما مسطی

میلی متر70: عمق فریم 
میلی متر70: عمق قاب 

میلی متر36: ضخامت شیشه 

بریکترماللوالییدرو و پنجره 
مخفیبازشولنگهگزینه مناسب پنجره با 

میلی متر70: عمق فریم 
میلی متر79: عمق قاب 

میلی متر32: ضخامت شیشه 

بریکترماللوالییدرو و پنجره 
همراه با الیاف و آمیدبا عایب حرارتی پلی 

در صرفه جویی انرژیEPDMاز جن  گسکت
و حف  دمای مطلوو فضای داخلی عملکرد 

.مطلوبی دارد
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بریکترمالکشوییپنجره 
گزینه مناسب برای پنجره با ابعاد متوسط و بزرگ

میلی متر77: عمق فریم 
میلی متر99: عرض مقطع فریم 

میلی متر20: ضخامت شیشه 

Lift & Slideبریکترمالکشوییپنجره 
گزینه مناسب برای پنجره با ابعاد بزرگ

میلی متر150: عمق فریم 
میلی متر150: عرض مقطع فریم 

میلی متر42تا 26: ضخامت شیشه 
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بریکترمالغیر کشوییو لوالییدرو و پنجره آلومینیومی 

ا داخلی گزینه مناسب و اقت ادی برای فضبریکترمالدرو و پنجره غیر 
. یا فضای بیرونی است که عایب حرارتی در آن اهمیت  ندانی ندارد

عتایب صتوتی EPDMبا درزدندینیز به دلیل بریکترمالدرو و پنجره غیر 
.است و از نفوذ آو و هوا به فضای داخلی جلوگیری می کند

32گروه صنعیت ممتاز



Folding Doorاکاردئونیدرو های آلومینیومی 

مهندستتان طتتراد همتتواره بتته دنبتتال راهتتی هستتتکد کتته فضتتا فیزیکتتی و
ر ب تتری بیشتتتری در طراحتتی ستتاختمان بدستتت آیتتد؛ عتتیوه بتتر ایتتن د

و مجتزا بسیاری از موارد نیاز بته تفکیتک فضتا داخلتی و کتاردرد متفتاوت
بتته بهتتترین شتتکل امکتتان استتتفاده اکتتاردئونیهتتای درو. وجتتود دارد

ر حداکثری از فضای فیزیکی و ب ری را فتراهم نمتوده و در عتین حتال د
. نمایدصورت نیاز فضای مورد نظر به خوبی تفکیک می

وییکشو بازشوهای نیز همانند دروبریکترمالآکاردئونیهای درو
در مناستبدرزدنتدیبتوده و همچنتین بتا آمیتدپلتیدارای عایب حرارتی 

.برابر باران و باد مقاوم است
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ممتازگروه صنعیت 
آرامش در هر لحظه



بازشوپنجره یو پی وی سی 

آکاردئونیپنجره یو پی وی سی 

حالتهدو بازشوپنجره یو پی وی سی 

کشوییپنجره یو پی وی سی 
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بازشوپنجره یو پی وی سی 

کشوییپنجره یو پی وی سی 

درو و پنجره یو پی وی سی با رنگ دلخواه



کشوییدرو درو فرانسوی

آکاردئونیدرو 

38گروه صنعیت ممتاز
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سیستم پارتیشن

اشتتی های تجاری اداری و مراکز بهدپارتیشن فضای باز داخلی ساختمان
طلوو  وری مدرمانی را با توجه به کاردری آن تفکیک نموده و امکان بهره

.  آوردرا از فضای داخلی را فراهم می

، این سیستتم امکتان طراحتی زیبتا و کتاردردی فضتا داخلتی را  در راهروهتا
و تجتاریهتای ساختماناتاآ جلسات و دفاتر خ وصی فراهم نموده و 

.کندمجزا تقسیم میهاییفروشگاهمراکز خرید به 



بتاهم رمتهسهایپیچهای استیل با کیفیت و اجزا سازه پارتیشن با گوشه
. گرددمت ل می

، ای طترد دار، صتف ات شیشتهجتدارهدویتا جتدارهتتکامکان ن ب شیشه 
متفاوت هایضخامتو سایر مواد با ( MDF)افدیام

نپارتیشجدارهدودر بین شیشه اتوماتقابلیت ن ب پرده کرکره 
جدارهدوو جدارهتکقابلیت ن ب درو با شیشه 

جتتزا و ستتایر اجتتدارهدوآلومینیتتومی مناستتب و شیشتته پروفیتتلبتتا کتتاردرد 
. گرددموردنیاز پارتیشن عایب صوتی می

مجتدد سیستم پارتیشن در صورت نیاز مشتری امکان جمع آوری و ن تب
.  دارد

40گروه صنعیت ممتاز



گروه صنعیت ممتاز 41

تتتید دارد بتته طتتور مستتتمر م  تتوالت و ختتدماتممتتتاز صتتنعتیگتتروه
هتتای جدیتتد، حتتلجدیتتد بتته صتتنعت ستتاختمان معرفتتی نمتتوده و بتتا راه

. وری باال  ارائه نمایدهای نوین و کاردردی با بهرهسیستم

هتتای نتتوین، بتتر بهبتتود کتتاراییهتتا عتتیوه بتتر معرفتتی سیستتتمحتتلایتتن راه
هتتتای خیقانتتته در کتتتاردرد تلفیقتتتی هتتتای موجتتتود و ارائتتته طتتتردسیستتتتم
شتته، ستتاختمانی متفتتاوت نظیتتر آلومینیتتوم، شیهتتا و م تتالیسیستتتم
.  تاکید داردهاساختماندر طراحی ... استیل و 



ننمتتودرود بستتیار متتو ر و کتتاردردی در خنتتک بتتانستتایهسیستتتم 
ه هتای اخیتر ایتن سیستتم بتدر ستال. ستاختمان استتداخلتیفضای

مورد توجته طراحتان قترار گرفتته هاساختمانعنوان نمای خشک در 
. است

42گروه صنعیت ممتاز



توری درو و پنجره

توری  ابت و جمع شو

جمع شو از کنار، از باال یا از دو طرف

قابلیت ن ب روی انواه درو و پنجره آلومینیومی و یو پی وی سی

مقاومت باال در برابر نور خورشید و باد و باران
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(شیشه و آلومینیوم اخت اصی)هندریلجان پناه و 
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