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...فروش پایان کار نیست، آغاز یک تعهد است



شیراز

38کوچه بعد از –بلوار استقالل 

جنب فروشگاه دکوران

3واحد -2طبقه -امیررضا ساختمان 
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اسالمی نژاد-68996770917

مرکزیدفتر -(  071)36499661

parshofmannupvc@gmail.com
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معرفی
بهینه سازان پارس

(روشنگر فردا)

سته است با ترکیب کیفیت باال، تعهد و مدیریت با سابقه توانبهینه سازان پارس شرکت 
با هدف 1388این شرکت از سال . رضایت مشتریان خود را در این سالهای فعالیت جلب نماید

آغاز به کار نمود و UPVCارائه محصوالت ساختمانی، به خصوص درب و پنجره دو جداره 
سپس در سال های بعد محصوالت ساختمانی دیگری نظیر درب های ضد سرقت، درب و 

.و توری های مدرن را به خدمات خود اضافه نمودAluminumپنجره 
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معرفی
بهینه سازان پارس

(روشنگر فردا)

UPVCجدارهدوپنجرهودربمجری

Aluminumجدارهدوپنجرهودربمجری

اتاقیوسرقتضدهایدربفروش
مدرنپلیسههایتوریانواعمجری
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UPVC
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شهرهایدرهاآلودگیانواعوجودهمچنینوحرارتیهایانرژیباالیبهایاقلیمی،تغییراتبهتوجهباامروزه
عایقبحثدرراعملکردحداکثربتواندکهعایقهایسیستموجودصوتی،هایآلودگیوهواهایآلودگیجملهازبزرگ،

.اشدبمینوینهایساختمانپنجرهودربهایسیستمبرایناپذیرانکارایالزمهباشدداشتهحرارتیوصوتیهای

رنگوطرحانواعانتخابتنوعوزیباییکناردرباالحرارتیوصوتیبندیعایقمیزانباUPVCجدارهدوسیستم
بهراغبدنیاتمامدرراهاساختمانسازندگانوطراحانمهندسین،متنوع،وکاربردیبسیارآالتیراقهمچنینو

.استکردهجدارهدوسیستماینازاستفاده



UPVC
مزایا

6

استحکام❑

فوق العادهزیبایی❑

%40تاانرژیمصرفدرجوئیصرفه❑

میزانتاصوتیآلودگیکاهش❑

حرارتیانتقالضریببودنپائین❑

بازیافتطریقاززیستمحیطحفظ❑
موجودگازهایودودوغبارگردوورودمانع❑

داخلبهبیرونمحیطاز

هواییوآبمختلفشرایطبرابردرمقاوم❑
بنفشماوراءاشعهنفوذمقابلدرمقاوم❑

خورشید

حریقوسوزیآتشهنگامدراشتعالعدم❑
و،خوردگیزدگیزنگبرابردرمقاوم❑

هوارطوبت

سرقتبرابردرایمن❑



UPVC
مزایا
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آمیزیرنگهزینهصرفبهنیازبی❑

معمارینوعهرباتطابقوطرحدرتنوع❑

رنگدرتنوع❑

آسانوراحتنظافت❑

آساننصب❑

خورشیداشعهبرابردررنگثبات❑

واسیدها–خوردگیعواملبرابردرمقاوم❑
شیمیاییمواردوبازها

صرفهبهمقرون❑

بازشوهانوعوطرحدرتنوع❑

وانیزهگالپروفیلازاستفادهبامضاعفتقویت❑

مکررسرویسهایبهنیازعدم❑

رنگیروکشهایازاستفادهقابلیت❑

بازیافتقابلیت❑



UPVC
انواع بازشو
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ثابتتک حالته

Sliding دو حالتهدو لنگه بازشو فرانسوی-کشویی 



UPVC
انواع بازشو
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Awning -سایبانی  Hopper -کلنگی 

Folding -آکاردئونی  فلوکس واگنی



چرا
بهینه سازان پارس

(روشنگر فردا)
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ارائه شناسنامه فنی محصول ارائه شده جهت شفاف سازی و آگاه کردن مشتریان 
.از انتظاراتی که باید از ما داشته باشند

تست کیفی محصوالت تولیدی در حضور مشتریان در کارخانه یا محل پروژه
جهت اطمینان خاطر هر چه بیشتر

.اولویت قراردادن کیفیت و تعهد در راس نکات رقابتی

پیگیری مستمر در ارائه خدمات مطلوب و رضایت بخشت تا انتهای پروژه 
و جلب رضایت مشتری

و شیشه های دو و چند جداره که دارا Aluminumو UPVCدارای خط تولیددر زمینه های 
بودن همزمان این امکانات ما را چه از نظر کیفی و چه از نظر اجرای به موقع تعهدات

.و همچنین تنوع در ارائه محصوالت از سایر رقبا متمایز می سازد



UPVC
اجزاء تشکیل دهنده
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یشهشکیفیتهمچنینوحرارتیوصوتیعایقتامیندرجدارهدوهایشیشهاهمیت
السیککهکردآنبهملزمراشرکتمحصوالت،کاراییوزیباییدرمصرفیهای
دارهجدوهایشیشه.آیدبرجدارهدوهایشیشهتولیدصدددرپنجره،تولیدازپس

تمامدرگیررطوبتوآرگونگازدارایوبودهFloatتمامپارس،سازانبهینهشرکت
.باشدمیشیشهمقاطع

شیشه
دو جداره

یراق آالت 
و دستگیره

درسپارسازانبهینهشرکتبندیعایقمیزانودوامدرآالتیراقاهمیتبهتوجهبا
نتضمابااروپایییکدرجهآالتیراقانتخابباودادهخرجبهرادقتیراقانتخاب

ردهکتامینآالتیراقکیفیتنظرازرامشتریانرضایتشرط،بدونساله10های
.است

پروفیل های 
ثابت و بازشو

.باشدمیآنمصرفیهایپروفیل،UPVCدوجدارهمحصوالتقسمتمهمترین
برنددوابانتخنتیجتازمینه،ایندرزیادتحقیقاتوپروفیلنوعانتخابباالیحاالت
VistaوHofmannپروفیل bestهایپروفیلترینخوشناموترینقدیمیازکه
.شدمنتجباشندمیایراندرموجود

EPDMالستیک های درزبندی زهوار

کانکشن هاگالوانیزه مصرفی در پروفیل
و



Hofmann
Vista 
Best
مزایا
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تنوع زیاد پروفیل و قالب های تولیدی

.دکه دست مصرف کننده را در انتخاب انواع طرح ها و بازشوهای متفاوت باز می گذار

زیبایی ظاهری باال در مقایسه با سایر برندهای موجود

در صورت اجرای صحیح( deformation)عدم تغییر شکل

به دلیل مواد اولیه مرغوبUVکمترین میزان تغییر رنگ در مواجه اشعه 

ساله 25دارای ضمانت نامه 

در قبال هرگونه تغییر رنگ و تغییر شکل در کلیه اقلیم های آب و هوایی ایران

خدمات پس از فروش مطلوب و بازدیدهای دوره ای تولید کنندگان

جهت بررسی کیفیت ارائه محصوالت تولیدی



CERTIFICATE
Hofmann
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CERTIFICATE
Hofmann
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CERTIFICATE
Hofmann
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CERTIFICATE
Hofmann
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CERTIFICATE
Hofmann
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CERTIFICATE
Hofmann
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CERTIFICATE
Hofmann
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CERTIFICATE
Hofmann
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CERTIFICATE
Hofmann
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CERTIFICATE
Vista Best

22



CERTIFICATE
Vista Best
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CERTIFICATE
Vista Best
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CERTIFICATE
Vista Best
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CERTIFICATE
Vista Best

26



CERTIFICATE
Vista Best
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UPVC
نمونه کار
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UPVC
نمونه کار
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UPVC
نمونه کار
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UPVC
نمونه کار
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UPVC
نمونه کار
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UPVC
نمونه کار
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UPVC
نمونه کار
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UPVC
برخی از پروژه ها
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(٧البرز –صدرا )واحدی شرکت تعاونی کارکنان بیمارستان دنا ٧2پروژه ❖

پروژه مربوط به وزارت دفاع واقع در میدان صنایع ❖

(  چند پروژه)پروژه دانشگاه های پیام نور شهرستان های استان فارس ❖

واحدی تعاونی مسکن فرهنگیان نیریز ٣٦٤پروژه ❖

پروژه ساخته شده در کشورعمان در شهر مسقط ❖

(  چند پروژه )پروژه های شرکت تعاونی کارکنان سازمان نظام دامپزشکی ❖

پروژه بیمارستان شهید بهشتی شیراز ❖

(  شعبه بلوار صنایع )بانک اقتصاد نوین ❖

(  شعبه خیابان قصرالدشت )بانک اقتصاد نوین ❖

واحدی مسکن مهر صفاشهر ١52پروژه ❖

(  پروژه ساخته شده25بیش از )پروژه های شرکت آپادانای نگین قشم در منطقه آزاد قشم ❖

پروژه مخازن پتروشیمی عسلویه❖

و دهها پروژه شخصی در اقصی نقاط شهر شیراز و استان فارس و استان های همجوار❖



آزمایشات
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شکل ظاهری و شرایط تولید❖

مقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط جرم در دماهای پایین ❖

(Impact resistance by falling mass at low temperature)

رفتار پس از گرم شدن❖

تست جرم واحد طول❖

(Heat reversion)برگشت حرارت ❖

تست ابعاد و هندسه پروفیل❖

تست کجی ❖

تست جوش❖



Aluminum
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ظاهر زیبا، ظریف و شیک❑

در عین حال دارای استحکام باال. سبک ❑

تنوع رنگ❑

نصب سریع و آسان❑

قابلیت نصب جدیدترین یراق آالت❑

استفاده از سیستم عایق دو جداره❑

قابلیت بازیافت❑

❑....

ستم با توجه به هادی بودن فلز آلومنیوم در بحث انتقال حرارت، امروزه استفاده از سی
، جایگزین سیستم های آلومینیوم دوجداره اختصاصی Thermal Breakهای 

(non Thermal Break )سابق می باشد.



Aluminum
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Aluminum
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توری های
مدرن
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توری های
مدرن
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توری های
مدرن
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درب های
ضد سرقت
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درب های
ضد سرقت
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درب های
ضد سرقت
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درب های
اتاقی
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درب های
اتاقی
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درب های
اتاقی
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