FAN PLAST

FAN PLAST , UPVC PROFILE PRODUCER

پنجره هاي عايق دوجداره  UPVCيكي از مهمترين عوامل عايق بندي و صرفه جويي
انرژي در ساختمان است  .اين پنجره ها در صورتيكه با پروفيل هاي  UPVCاستاندارد
و با مشخصات فني دقيق و صحيح ساخته شود تا  %40از هدر رفت انرژي ساختمان
صرفه جويي و عالوه بر آن از ورود هرگونه رطوبت ،هواي آلوده  ،گرد و خاك و صدا به
استفاده از تكنولوژي وماشين آالت پيشرفته  ،فرموالسيون اختصاصي ،مواد اوليه
استاندارد اروپايي  ،طراحي منحصر به فرد  ،كيفيت  ،تنوع توليد و امكانات درزبندي
اختصاصي ،ويژگيهايي است كه پس ازسالها تجربه دريك توليد ملي به نام ((فنپالست))
براي ساخت انواع در و پنجره هاي  UPVCدر خدمت صنعت ساختمان كشور قرار داده ايم.
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داخل ساختمان جلوگيري مي كند.
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نسل جدید پروفیل های  UPVCفن پالست
پروفيل هـاي فـن پالست عالوه بر استحكام و كيفيـت منحصر به فـرد داراي چهـارمحفظه ()4Chambers

و همچنيـن داراي قـابليت نصب درزگيـر ميـاني (  ) Centeral Gasketمـي باشد كه ايـن ويژگـي ها
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پـروفيـل  FAN PLASTرا از انـواع مشـابه وارداتي متمايز مي سازد .طراحي منحصر بفرد و شكل ظـاهري
و كيفيت برتر قالب ها براي رسيدن به استحكام  ،زيبـايي  ،ظـرافت مـورد نظر و قابليت هاي فنـي پروفيل هاي
 FAN PLASTدر ساخت انواع در و پنجره  ،قـابليت هماهنگي با معماري و طراحي داخلي و نماي خارجي ساختمان ها ،
هماهنگي با اصول زيبايي شناسي  ،سبك معماري و هنرهـاي سنتي شرقي و ايراني  ،قابليت و امكانات متنوع براي
شكـل  ،مدل  ،رنگ و روكش هاي زيبا و طـرح هاي چوبي ،انتخاب را آسان و نيازهاي منحصر بفرد هر نوع طراحي
و سليقه را تامين مي نمايد.

مقاومت در مقابل عوامل مکانیکی  ،شیمیایی و آتش سوزی
پروفيل هاي  UPVCفن پالست بر اساس تست هاي  RAL GZ 716/1در مقابل فشارهاي مكانيكي و ضربه
بر اساس  DIN 77 48در  - + 50درجه سلسیوس كامال مقاوم بوده و هيچگونه شكستگي و انحراف در آن
در مقابل عوامل و عناصر شيميائي اسيدي و بازي بصورت محلول و گاز مقاوم است .
0

در مقابل آتش سوزي به علت نقطه اشتعال باال (  ) 380Cمقاوم و در صورت اشتعال به محض دور شدن
منبع حريق خاموش مي شود  .قاب پنجره تاثيري بر پيشرفت آتش و امكان آسيب زدن به اشخاص را ندارد
و دود ناشي از احتراق  UPVCدر مناطق آتش گرفته در پايين تر از سطوح مضر ،قابل رويت بوده و بر خالف
منوكسيد كربن موجب مسموميت و خفگي نمي شود.
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به وجود نمي آيد.
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ويژگي هاي پروفيل  UPVCفن پالست
• كاهشضريبتبادلحرارتيمنحصربهفردبهعلتچهارمحفظهایبودن پروفیلودرزگیرمیانی(درزگیرسوم)
• صرفه جويي و بهينه سازي در مصرف انرژي به میزان % 40
• كاهش مؤثر آلودگي صوتي تا db 40
• كاهش مؤثر آلودگي هوا و جلوگیری از نفوذ آن به محیط زندگی
• جلوگيري از نفوذ رطوبت و آب
• مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشيد ( )UVو حذف اثرات تخريبي آن
• كاهش اثرات تابشي سرد و گرم در دماي داخلي ساختمان
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• عدم نياز به تعويض و رنگ آميزي
• سهولت شست و شو و نظافت ( ضد باکتری )
• مقاومت در برابر باد و توفان شديد به ويژه در ساختمان هاي مرتفع
• مقاومت در برابر عوامل و عناصر شيميايي ( بازی و اسیدی )
• عدم اشتعال و عدم توليد گازهاي سمي
• عايقالكتريسيته
• حذف ترکیبات سربی از مواد افزودنی پروفیل در فرآیند تولید

 فن پالستUPVC مشخصات فني پروفيل هاي
Frame
S-518.01
1.30 Kg/m

Sash
S-518.02
1.39 Kg/m

Overhung
S-518.04
1.26 Kg/m
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Mullion
S-518.03
1.50 Kg/m
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Bay & Bow Adaptor
S-518.06
0.69 Kg/m
Doorsash
S-518.05
1.77 Kg/m

Sliding Frame
S-518.08
1.30 Kg/m

Bay & Bow Pole
S-518.07
0.60 Kg/m

Sliding Insect Sash
S-518.10
0.63 Kg/m
Sliding Sash
S-518.09
1.23 Kg/m

Inter Lock
S-518.11
0.27 Kg/m
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Sliding Insect Frame
S-518.12
0.83 Kg/m

6

Panel
S-518.13 (150 mm)
1.19 Kg/m
6 mm Glass Bead
S-518.14
0.28 Kg/m
Coex:0.021 Kg/m

20/6 mm Glass Bead
S-518.15
0.20 Kg/m
Coex:0.021 Kg/m

34/20 mm Glass Bead
S-518.16
0.14 Kg/m
Coex:0.021 Kg/m
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Overhung
S-518.17
1.26 Kg/m
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پروفيل هاي رنگي و المينيت
رنگ پروفيل هاي  UPVCبه دليل فرموالسيون خاص و جلوگيري از جذب اشعه  uvكه موجب اثرات تخريبي
مي شود بطور استاندارد سفيد مي باشد  .لذا پروفيل هاي رنگي اكثرا غير استاندارد هستند.
براي هماهنگي رنگ پنجره با نماي خارجي يا دكوراسيون داخلي ساختمان  2روش وجود دارد كه ضمن حفظ
خواص و استاندارد مواد و فرموالسيون ،زيبايي  ،هماهنگي رنگ و طرح ظاهري پنجره هاي  UPVCرا با نماي
داخل و خارج ساختمان تامين مي كند.
 -1الميناسيون ( روكش هاي رنگي و طرح دار پروفيل)
در اين روش سطح داخلي يا خارجي و يا هر  2سطح پروفيل با روكش هاي مخصوص  UPVCبا طرح و رنگ هاي
زيبا و متنوع و با استفاده از چسب  ،مواد و دستگاه هاي مجهز و مخصوص پوشيده مي شود.
اين روكش ها درصورت استفاده از مواد مرغوب و استاندارد و استفاده از دستگاه هاي مجهز در مقابل عوامل
طبيعي مانند سرما ،گرما ،رطوبت و اشعه  uvكامال مقاوم مي باشند.
يكي از طرح هاي مورد پسند و قابل قبول در معماري امروزي ،طرح هاي به شكل پروفيل چوبي مي باشد كه در
روش الميناسيون قابل اجرا خواهد بود .
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 -2رنگ كردن پروفيل UPVC
روش ديگر رنگ كردن سطح داخلي و خارجي پروفيل و پنجره هاي  UPVCمي باشد.
رنگ پروفيل درصورت استفاده از رنگ مرغوب و استاندارد و همچنين دستگاه هاي رنگ آميزي پيشرفته در
مقابل عوامل طبيعي مانند سرما ،گرما ،رطوبت و اشعه  uvمقاوم مي باشد.
هر دو روش المينيت و رنگ آميزي پروفيل و پنجره هاي  UPVCبا مواد مرغوب  ،استاندارد و ماشين آالت
وتجهيزات پيشرفته و پرسنل متخصص و مجرب در شركت فن پالست براي جلب رضايت و تامين سليقه هاي
مختلف مشتريان انجام مي گيرد.

ساخت انواع در و پنجره UPVC

و هماهنگي با دكوراسيون داخلي وهمچنين طراحي و معماري نماي خارجي ساختمان ،از ويژگي هاي قابل توجه و
ضروري پروفيل هاي  UPVCاست.
تنوع قالب ها ،طراحي مقاطع پروفيل هاي توليدي  ،مهارت متخصصين و كارشناسان  ،تكنولوژي ماشين آالت و
تجهيزات مختلف مجموعه فن پالست را قادر به توليد و ساخت انواع در و پنجره براي تامين نياز ها و سليقه
هاي مختلف مشتريان ساخته است .
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قابليت و تنوع در ساخت انواع در و پنجره متناسب با نيازهاي معماري  ،عايق بندي  ،تامين نور  ،رعايت زيبايي

9

انواع در و پنجره قابل ساخت با پروفيل هاي  UPVCفن پالست
پنجره باز شو

Two Sash Turn

پنجره كلنگي
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Tilt

پنجره فولكس واگني

Tilt / Sliding

پنجره آركدار

Arch Head

پنجره كشويي

Sliding

پنجره باز شو دو حالته

Tilt &Turn

پنجره باز شو تك حالته

Turn

پنجره با كوپل زاويه دار

Slide / Folding

Balcony Door

پنجره فرانسوي

درب فرانسوي

French Window

French Door
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Bay & Bow

پنجره تاشو كشويي

در بالكني و سرويسي
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ساخت انواع پنجره بصورت آركدار  ،دايره واشكال هندسي خاص
تغيير شكل و خميده كردن پروفيل براي استفاده در پنجره هاي طرح دار و طرح هاي نامنظم هندسي يكي از
تخصص هاي ويژه فن پالست مي باشد كه بصورت اختصاصي و با استفاده از ماشين آالت و تجهيزات پيشرفته
برحسب سفارشات مشتريان در كارخانه فن پالست انجام مي شود .

آزمايشگاه كنترل كيفيت  UPVCفن پالست
آزمايش كيفي محصوالت در روند توليد و حصول اطمينان از مرغوبيت كاالو حفظ استاندارد هاي الزم ،جزئي از
اهداف كلي شركت فن پالست مي باشد.
بدين منظور آزمايشگاه مجهز اين شركت با تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي و پرسنل متخصص كليه مواد اوليه و
محصوالت توليدي را با برنامه ريزي خاص و بر اساس ضوابط تدوين شده بين المللي و استاندارد RALGZ716/1
اروپا مورد آزمايش قرار مي دهد.
برخي از آزمايشات كه در آزمايشگاه فن پالست انجام مي گيرند عبارتند از :
 -1تست فرموالسيون و تركيب مواد اوليه
 - 3تست رفتار پروفيل در مقابل حرارت
 - 4تست رفتار پروفيل در مقابل برودت
 -5تست ابعاد پروفيل
 -6تست انحناي ابعاد

 -8تست مقاومت جوش
 -9تست ضربه و فشار در دماي پايين
 - 10تست مقاومت در مقابل عناصر شيميايي بازي و اسيدي
 -11تست پايداري رنگ در مقابله اشعه ()UV
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 -2تست رطوبت مواد اوليه

 -7تست جرم واحد طول
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كيفيت و استاندارد

BS OHSAS ISO 18001:2007

BS EN ISO 9001:2008

BS EN ISO 14001:2004
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KRAUSS MAFFEI
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FAN PLAST
www.fanplast.com
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FAN PLAST , UPVC PROFILE PRODUCER
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