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سقف متحرک 
اتوماتیک



3ژانوس   |

بـرای  سیسـتم ها  بهتریـن  از  یکـی  متحـرک  سـقف های 
آسـمان  از  اسـتفاده  و  آفتـاب  تـازه،  هـوای  بـه  دسترسـی 
تـازه  هـوای  بـه  دکمـه  یـک  زدن  بـا  تنهـا  اسـت.  مهتـاب 
از بهتریـن  پیـدا می کنیـد سـقف های متحـرک یکـی  دسترسـی 
اسـتفاده  و  آفتـاب  تـازه  هـوای  بـه  بـرای دسترسـی  سیسـتم ها 
هـوای  بـه  دکمـه  یـک  زدن  بـا  تنهـا  اسـت.  مهتـاب  آسـمان  از 

می کنیـد. پیـدا  دسترسـی  تـازه 

3ژانوس   |



سقف متحرک  
شیشه ای



5ژانوس   |

نوع  این  اینکه جنس  به  توجه  با  رستوران هاست،  و  بالکن  پاسیو،  برای  متناسب  متحرک  از سقف های  نوع  این 
از سقف ها از شیشه است از امنیت بسیار باالیی برخوردار بوده و سازه فلزی این نوع سقف ترکیبی از آهن و 
آلومینیوم است که به وسیله موتورهای مرغوب ایتالیایی جابه جا می شود. سقف متحرک شیشه ای ترکیبی از هنر 
نور مهتاب قابل  لمس است. یا در زیر  و  باران و برف  از آن در زمان بارش  و مهندسی است که لذت استفاده 

و  تجاری  مجتمع های  نوین ساختمان ها،  معماری  در  که  لوکس هستند  متحرک شیشه ای محصوالتی  سقف های 
آن در  از  استفاده  امکان  بوده که  و رطوبت  عایق هوا  نوع سیستم  این  قرار می گیرند.  استفاده  رستوران ها مورد 

تمامی مناطق کشور را مهیا کرده است.



سقف متحرک  
پارچه ای



7ژانوس   |

سقف متحرک پارچه ای متشکل از یک سیستم پوشش پارچه ای و آلومینیومی است که بر روی یک ریل حرکت 
اتوماتیک که با نصب یک موتور، نیروی محرکه این سقف به  این رو در سقف های متحرک پارچه ای  از  می کند. 
وجود می آید، از طرفی با طراحی یک ریموت کنترل و یا یک دکمه، عمل جمع شدن و باز شدن سایه بان پارچه ای 
به صورت خودکار و کنترل شده انجام می شود. سقف متحرک پارچه ای برای پوشش فضاهای هواباز رستوران ها، 
کافی شاپ ها، استخرها بسیار ایده آل، مناسب و منطقی هستند. زمانی این امکان جذاب تر می شود که دیواره های 
شیشه ای کشویی )هوابند کننده( را نیز به آن اضافه نمود. پوشش تراس، بالکن، آالچیق محوطه روف گاردن، سر 

درب ورودی و پارکینگ خودرو نیز موقعیت های مناسبی برای استفاده از سقف اتوماتیک هستند.

7زانوس   |



سقف متحرک  
پلی کربنات 
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نور و منظره  با فراهم نمودن یک محیط مسقف و سرپوشیده، در عین حال  این سازه 
را  جدیدی  فضای  سازه  این  می دهد.  قرار  محترم  کارفرمایان  اختیار  در  را  خارج  محیط 
دهند.  افزایش  را  خود  کار  و  کسب  پتانسیل  تا  می نماید  فراهم  محترم  مشتریان  برای 
سازه ترکیبی از آلومینیوم و آهن است و جنس خود سقف بنا بر نیاز مشتری می تواند از 
جنس پلی کربنات و یا پلگسی گلس باشد، با توجه به وزن پایین تر این نوع سازه قیمتش 
استخرها،  برای  مناسب  سازه  این  هستند.  مناسب تر  شیشه ای  سازه های  به  نسبت 

گلخانه ها و رستوران ها است.



سایه بان
 متحرک برقی
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تابش مستقیم  از  برای جلوگیری  باز  رو  پارکینگ های  این محصول در 
اتومبیل ها، پوشاندن سقف حیاط منازل، مسقف کردن  آفتاب به  نور 
محیط  پوشاندن  کارگاه ها،  و  کارخانه ها  در  تخلیه بار  و  بارگیری  محل 
ارئه ی  تسهیل  جهت  بیرون بر  بستنی فروشی های  و  رستوران ها  جلوی 
جهت  فروشگاه ها  جلوی  محوطه  پوشاندن  مشتریان،  به  سرویس 
جلوگیری از تابش نور مستقیم آفتاب و تسهیل بازدید ویترین توسط 

مشتریان و ... مورد استفاده قرار می گیرد. 

11ژانوس   |



سایه بان مخصوص 
سقف شیشه ای
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مخصوص   )Skylight Blind( سایه بان  نوع  این 
رول آپ  صورت  به  که  است  شیشه ای  سقف های 
چرا  می شود  حفظ  آن  بصری  زیبایی  و  شده  جمع 
که در هنگام بسته شدن تنها سیم بکسل آن دیده 
بود.  خواهد  محفوظ  آن  اصلی  سازه  و  شد  خواهد 
  SunScreen سایه بان  نوع  این  پارچه ها ی  جنس 

بوده و مخصوص محیط های داخلی است.



سایه بان  
بازویی
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از سایه بان مدل برقی سایه بان های قدیمی  این نوع 
محوطه  و  مغازه ها  ویترین  جلوی  برای  که  هستند 
بازو  دو  شدن  باز  هنگام  در  است.  مناسب  حیاط 
ریل جانبی  به  نیازی  و  باز می شود  زیر سایه بان  در 
سایه بان  نوع  این  در  استفاده  مورد  پارچه  ندارند. 

P.V.C  و مناسب برای محیط های بیرونی است.

15ژانوس   |



سایه بان 
ریلی
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این نوع سایه بان از دو طرف داخل ریل حرکت 
که  است  مکان هایی  برای  مناسب  و  می کند 
مورد  پارچه  دارد.  وجود  شاسی کشی  امکان 
استفاده در این نوع سایه بان P.V.C  و مناسب 

برای محیط های بیرونی است.



درب اتوماتیک 
کشویی
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ایمنی  نمودن  فراهم  در  درب،  انواع  سایر  موازات  به  هم  اتوماتیک  درب های 
صورت  به  که  درب ها  نوع  این  دارند.  سزایی  به  نقش  مردم  امنیت  و  آسایش  و 
کشویی باز و بسته می شود؛ عملکرد ساده ای دارد، به همین دلیل در اماکن عمومی 
است  متحرک  و  ثابت  لنگه های  دارای  سیستم  این  دارد.  فراوانی  کاربرد  پرتردد  و 
که با دریافت فرمان از اپراتور، لنگه های متحرک بر روی لنگه های ثابت به صورت 
در  کشویی  شیشه ای  اتوماتیک  درب های  از  استفاده  می شوند.  جابه جا  کشویی 

ورودی ساختمان ها تلفیقی از تکنولوژی و زیبایی است.

19ژانوس   |



درب اتوماتیک 
منحنی
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اتوماتیک  درب  شیشه ای،  اتوماتیک  درب های  انواع  از  دیگر  یکی 
جهت  و  بوده  کشویی  صورت  به  آن  عملکرد  که  است  منحنی 
ورودی های منحنی شکل استفاده می شود. این مدل از زیباترین مدل 
و  دایره  نیم دایره،  اشکال  در  که  است  شیشه ای  اتوماتیک  درب های 
بیضی در ابعاد و اندازه های مختلف قابل تولید و اجرا است. مهمترین 
است. ورودی  عرض  از  بیشتر  استفاده  درب ها  این  از  استفاده  دلیل 

همچنین مشکل ورودی های نامنظم را حل می کند.



درب اتوماتیک 
گردان
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طراحی سیستم به گونه ای است که در یک زمان درب 
هم باز و هم بسته می شود. با استفاده از این نوع درب 
کاربر می تواند ضمن استفاده از ورود و خروج همزمان 
از  استفاده  نماید.  نیز جلوگیری  آن ها  برخورد  از  افراد 
اماکنی  بر زیبایی ظاهری، برای  این نوع درب ها عالوه 
که اختالف دمای داخلی و خارجی مجموعه زیاد است 

توصیه می شود.
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درب اتوماتیک 
بازویی
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طراحی سیستم به گونه ای است که در یک زمان درب 
هم باز و هم بسته می شود. با استفاده از این نوع درب 
کاربر می تواند ضمن استفاده از ورود و خروج همزمان 
از  استفاده  نماید.  نیز جلوگیری  آن ها  برخورد  از  افراد 
اماکنی  بر زیبایی ظاهری، برای  این نوع درب ها عالوه 
که اختالف دمای داخلی و خارجی مجموعه زیاد است 

توصیه می شود.



درب اتوماتیک 
تاشو
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درب اتوماتیک تاشو جهت ورودی های با عرض بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرد و 
اتوماتیک تاشو در حقیقت  را قابل استفاده می نماید. درب  حدود 95درصد عرض کل 
ساختاری مشابه درب اتوماتیک لوالیی دارد، با این تفاوت که گویی هر لنگه آن به دو 
قسمت تقسیم شده و دو لنگه توسط لوال به یکدیگر متصل شده اند. یکی از امتیازات 
لوالیی کاهش شعاع عملکرد   اتوماتیک  به درب های  تاشو نسبت  اتوماتیک  بزرگ درب 
به  نیاز  که  مکان هایی  در  ویژگی  این  است  آن ها  بسته شدن  و  باز  و  یا شعاع حرکتی 

فضای اشغالی کمتری دارند از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

27ژانوس   |



مهم است که به وجود کشورمان افتخار کنیم 
مهم تر این است کـاری کنیـم که کشورمان

به وجود ما افتخار کند 



تهران، بزرگراه ستاری، بین فردوس و کاشانی 
باالتر از خیابان صافی، پالک 23 طبقه اول

تلفکس: 021-44069176 
w w w. s o u r e n d o o r. i r
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