
غرفه شرکت رنگین پروفیل کویر در نمایشگاه صنعت ساختمان 1392

About Us
درباره ما



www.rpk.co.ir



Contact us

Telephone

Head Office: (+9821)88738
Factory: (+9823)32511211-12-15

Factory
Sanat 9 St., Industrial Zone, Shahrood, Iran

Head Office
No.37, East Hoveyzeh., North Sohrevardi Ave., Tehran., Iran

Head Office: (+9821) 88738170
Factory: (+9823) 33232213

www.rpk.co.ir
info@rpk.co.ir
@ranginprofilekavir
@kavir_aluminium_systems

Fax Social Networks

دفترمرکزی: 88738 9821
کارخانه: 32511211-12-15 9823

دفترمرکزی: 88738170 9821+
کارخانه: 3233213 9823+

کارخانه
شاهرود، شهرک صنعتی، خیابان صنعت 9

دفتر مرکزی:
تهران، سهروردی شمالی، هویزه شرقی، پالک37



Shahroud
Tel: (+9823) 32236921
Mobile: 09192742874
Bayazid Building, Bayazid St, 
Shahroud, Iran

Qazvin
Tel: (+98283) 3363189-90
Mobile: 09123089481
North Ferdosi St,Felestin St, Qazvin, 
Iran

Tehran
Tel: (+9821) 88727799
Mobile: 09123879683
Unit7, no20, Fathi shaghagi Ave., 
Motahari St., Valiasr., Tehran., Iran

Zahedan
Tel: (+9854) 33261762
Mobile: 09155414602
No12, Moallem Blv., Daneshgah St., 
Zahedan., Iran



Booshehr
Tel: (+9877) 33542061
Mobile: 09173758482
First Floor,.Mobarak Building,
Motahari St, Booshehr, Iran

Karaj
Tel: (+9826) 32256354
Mobile: 09126611196
No10., Dakaho Building Bahar St.
Karaj., Iran

Kermanshah
Tel: (+9883) 4286005
Mobile: 09189319929
Unit 2, First Floor,. Boostan Complex, 
Saadi Tower.
Daneshsara Crossroads, Saadi St,. 
Kermanshah, Iran

Kerman
Tel: (+9834) 32443474
Mobile: 09121406101-09133412997
No3. Sadaf Building Alley No 7. Bolwar 
Hamza, Kerman. Iran

Rasht
Tel: (+9813) 33761426
Mobile: 09111340784
Valiasr Blv.,Rasht.,Iran



رنگیـــن پروفیــل کویــر
شرکت رنگین پروفیل کویر با بیش از دو دهه تجربه )تاسیس 1374( در 
صنعت ساختمان و ارتباط پیوسته با مراکز علمی و انجام آزمایشات متعدد 
و طراحی و تولید بیش ازده ها تیپ در و پنجره آلومینیومی با کیفیت 
مشابه اروپایی و اجرای بیش از 8000 پروژه و بالغ بر 1,000,000 متر 
مربع در و پنجره و نما در ایران و کشورهای همسایه، تبدیل به برندی 
شناخته شده و معتبر در صنعت ساختمان شده است. همچنین شرکت 
کویر در ده سال اخیر با تکیه بر روشهای مهندسی و استانداردهای ملی 
و بین المللی دپارتمان مهندسی نما را بارویکرد ارائه خدمات مهندسی 
از مراحل ابتدایی طراحی تا تولید و اجرا را در دستورکار خود قرار داده 
است و موفق به گسترش بازار و تامین نیاز مشتریان خود در پروژه های 

نما نیز شده است.
هلدینگ صنعتی کویر که متشکل از دو مجموعه سیم و کابل مغان و 
رنگین پروفیل کویر می باشد در سال 1361 با افتتاح کارخانه تولیدی 
سیم و کابل مغان در شاهرود آغاز بکار کرد. شرکت مغان در سال 1381 
با ایجاد طرح توسعه جدید به یکی از بزرگترین و بروزترین کارخانه های 
تولید سیم و کابل در ایران و خاورمیانه با ظرفیت 18000 تن مس در 
سال تبدیل گشت و در حال حاضر از بزرگترین صادرکننده های سیم و 

کابل در ایران بوده و بالغ بر 400 نفر در آن مشغول بکار هستند.

 

شرکت کویر به منظور ارتقای دائمی دانش فنی و اجرایی خود با چندین 
 ،Reynaers رینرز   ،Metra مترا  همچون  اروپایی  معتبر  شرکت 
  Asas آساش  Faraone، گاستادلو  Gastaldello و  فارائونه 
در زمینه پنجره و نما و در زمینه یراق آالت با شرکت هایی همچون 
 G-U آلمان،  Fapim ایتالیا،  Giesse ایتالیا،  Roto آلمان، 
ایتالیا، Ragni ایتالیا  همکاری   Master  ،آلمان Siegenia 
داشته است.  همچنین گواهینامه تایید صالحیت طراحی و اجرای انواع 
نماهای آلومینیومی Composite    Panel Alucobone  از شرکت 
3A  وهمچنین اخذ گواهینامه ها و تاییدیه هایی به شرح زیر شده است:

-گواهینامه ISO 9001 , 2008 از موسسه TUV Rheinland  برای 
 TUV موسسه  از  مشتریان  رضایت    ISO 9001 , 2008 گواهینامه 

 InterCert
-گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

-مورد تائید سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور از سال 1381
-تایید هوا بندی و آب بندی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 

 BS EN / 12208 BE SN 1207 7822.7821( و همچنین(
 تاییدیه عایق مورد استفاده در پنجره ترمال بریک بر اساس  استاندارد  

ISO 52734518611831
-عضو کلوپ کیفیت شرکت Savio  ایتالیا

-دارای بیمه نامه ایران برای ضمانت محصوالت
-منتخب به عنوان شرکت دانش بنیان در طراحی مقاطع خاص در و 

پنجره و نما
-تقدیر شده بعنوان برند برتر پنجره آلومینیومی در سال 1392 و 1397
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Kavir Aluminium Systems
 Rangin Profile Kavir Company with more than
 two decades of experience(established in 1995)
in the building industry and continuously con-
nected with scientific centers and conducting ex-
 periments,  designing and producing  aluminum
windows with similar quality European and imple-
mentation of more than 8000 projects and a to-
 tal of 1,000,000 square meters of doors , windows
 and facades in Iran and neighboring countries has
 become a recognized brand in the construction
industry.
 In the last ten years, Kavir Company has relied on
engineering techniques and national and interna-
tional standards for the facade engineering de-
 partment to deliver engineering services from the
early stages of design to production and imple-
 mentation, and has succeeded in expanding the
market and catering to customers’ needs.
The industrial Kavir holding which consists of 
complex of Moghan, wires and cables and 
Kavir Aluminium Systems, began in 1982 with 
the opening of the Moghan wires and cables 
factory in Shahrud. Moghan Co. was estab-
lished in 2002 with the establishment of a new 
development project to one of the largest and 
most hi-tech factories in Iran and the Middle 
East with a capacity of 18,000 tons of copper 
per year and is currently one of the largest 
cable and cable exporters in Iran. And em-
ploying over 400 people.
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کارخانه در  موجود  دستگاه های  از   برخی 
شرکت رنگین پروفیل کویر

Some of the devices in the 
Kavir’s factory 
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Graphic Designer: Baharan Bahrami
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برخی از گواهینامه های شرکت رنگین پروفیل کویر
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Casement Systems (Serie 95)
پنجره های لوالیی )سری 95(

East 9th Street, Saadatabad Street, Tehranتهران، سعادت آباد، خیابان نهم شرقی



پنجره لوالیی

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

78 میلیمتر

86 میلیمتر

توسط سه الستیک

از 26 تا 48 میلیمتر

95 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

Instalation Detail

Typology

78 milimeter

86 milimeter

By Triple Gasket

-
-

26mm up to 48mm

95 mm

جزئیات نصب

 گونه بندی

Cs78i

Tilt Turn Turn Tilt&Turn Pivote Pitched Convex-ConcaveOut opening Angel
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تهران، اقدسیه، خیابان محمدی، برج زمرد سوهانک
Zomorod Tower, Mohammadi

 Street, Aqdasieh Street, Tehran
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پنجره لوالیی

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

68 میلیمتر

76 میلیمتر

توسط دو الستیک

   از 16 تا 38 میلیمتر

  18 میلیمتر

95 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

Instalation Detail

Typology

68 milimeter

76 milimeter

By Couple Gasket

16mm up to 38mm

18 mm

95 mm

جزئیات نصب

 گونه بندی

Cs68i

Tilt Turn Turn Tilt&Turn Pivote Pitched Convex-ConcaveOut opening Angel
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تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ 
Farhang Square ,Saadat abad Street, Tehran
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پنجره لوالیی

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

60 میلیمتر

68 میلیمتر

توسط دو الستیک

  از 20 تا 28 میلیمتر

95 میلیمتر

10-8 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

Instalation Detail

Typology

60 milimeter

68 milimeter

By Couple Gasket

8-10 mm

20 mm up to 28 mm

95 mm

جزئیات نصب

 گونه بندی

Cs58i

Tilt Turn Turn Tilt&Turn Pivote Pitched Convex-ConcaveOut opening Angel
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 تهران ،خیابان موحد دانش،کوچه یاسمن
 Yasaman Alley, Aqdasieh Street, Tehran
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پنجره لوالیی

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

48 میلیمتر

56 میلیمتر

توسط دو الستیک

6  و 10 میلیمتر

از 18 تا 32 میلیمتر

95 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

Instalation Detail

Typology

48 milimeter

56 milimeter

By Couple Gasket

6mm - 10mm

18mm up to 32mm

95mm

جزئیات نصب

 گونه بندی

Tilt Turn Turn Tilt&Turn Pivote Arc ArcPitched Convex-ConcaveOut opening Angel

Cs48i
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تهران، سعادت آباد،باالتر از میدان کاج
Kaj Square, Saadatabad Street, Tehran

19



پنجره لوالیی

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

48 میلیمتر

56 میلیمتر

توسط دو الستیک

6  و 10 میلیمتر

از 18 تا 32 میلیمتر

95 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

Instalation Detail

Typology

48 milimeter

56 milimeter

By Couple Gasket

6mm - 10mm

18mm up to 32mm

95mm

جزئیات نصب

 گونه بندی

Tilt Turn Turn Tilt&Turn Pivote Arc ArcPitched Convex-ConcaveOut opening Angel

Cs48
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تهران، اقدسیه، خیابان محمدی، برج زمرد سوهانک
Zomorod Tower, Mohammadi 

Street, Aqdasieh Street, Tehran
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پنجره لوالیی

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

109 میلیمتر

56 میلیمتر

توسط دو الستیک

6  و 10 میلیمتر

از 18 تا 32 میلیمتر

95 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

Instalation Detail

Typology

109 milimeter

56 milimeter

By Couple Gasket

6mm - 10mm

18mm up to 32mm

95mm

جزئیات نصب

 گونه بندی

Tilt Turn Turn Tilt&Turn Pivote Arc ArcPitched Convex-ConcaveOut opening Angel

Cs109i
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تهران، ولنجک، خیابان 12
12th Street, Velenjak Street, Tehran
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پنجره لوالیی

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

109 میلیمتر

56 میلیمتر

توسط دو الستیک

6  و 10 میلیمتر

از 18 تا 32 میلیمتر

95 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

Instalation Detail

Typology

109 milimeter

56 milimeter

By Couple Gasket

6mm - 10mm

18mm up to 32mm

95mm

جزئیات نصب

 گونه بندی

Tilt Turn Turn Tilt&Turn Pivote Arc ArcPitched Convex-ConcaveOut opening Angel

Cs109
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تهران، خیابان سوهانک، خیابان سوهانی
Sohani Street ,Sohanak Street, Tehran
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تهران، خیابان اقدسیه، خیابان گلستان شمالی
North Golestan Street, Aqdasieh Street, Tehran
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تهران، خیابان آجودانیه، خیابان سباری
Sabari Street, Ajodanieh Street, Tehran
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تهران، سعادت آباد، خیابان عالمه شمالی
North Alammeh Street, Saadat abad Street, Tehran
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 تهران ،سه راه یاسر

Casement Systems (Hiddenvent)
پنجره های لوالیی )لوالی پنهان(

 Yaser Crossedroad, Tehran



پنجره لوالیی )لوالی پنهان(

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

70 میلیمتر

70 میلیمتر

توسط سه الستیک

  30-32 میلیمتر

77 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

Instalation Detail

Typology

70 milimeter

70 milimeter

By Triple Gasket

-
-

30-32 mm

77mm

جزئیات نصب

 گونه بندی

Turn Tilt&Turn

Cs78i
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 تهران، سعادت آباد، پیوند 2

Sliding Systems (Lift & Slide)
 پنجره های کشویی

Peyvand Street, Saadatabad Street, Tehran
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پنجره کشویی

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

156 میلیمتر

98.2 میلیمتر

توسط دو الستیک

-
-
20 تا 52 میلیمتر

149 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

Instalation Detail

Typology

156 milimeter

98.2 milimeter

By Couple Gasket

20 mm up to52 mm

149mm

جزئیات نصب

 گونه بندی

S156i-Lift & Slide
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تهران، خیابان طالقانی
Taleqani Street, Tehran
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البرز، کردان، ویالی توتستان
Alborz
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قزوین، ویالی هفت سنگان

البرز، کردان، ویالی رستم

Qazvin

Alborz
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تهران، آجودانیه، خیابان سپند
Sepand Street, Ajodanieh Street, Tehran



 تهران، نیاوران

Sliding Systems (Serie 120)
پنجره های کشویی )سری 120(

Niavaran Street, Tehran



پنجره کشویی

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

109 میلیمتر

41.8 میلیمتر

توسط نوار مویی

6  میلیمتر

28،22،20،16 میلیمتر

120 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

Instalation Detail

109 milimeter

41.8 milimeter

By Brushes

6mm 

16,20,22,28 mm

120mm

جزئیات نصب

S109i

Typology
 گونه بندی
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تهران، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان کیهان
 Keyhan Street, Moqadas ardebili Street, Tehran
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پنجره کشویی

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

109 میلیمتر

41.8 میلیمتر

توسط نوار مویی

6  میلیمتر

28،22،20،16 میلیمتر

120 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

Typology

109 milimeter

41.8 milimeter

By Brushes

6mm 

16,20,22,28 mm

120mm

 گونه بندی

S109

Instalation Detail
جزئیات نصب
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تهران، خیابان اقدسیه، خیابان سپند
Sepand Street, Aqdasieh Street, Tehran
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پنجره کشویی

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

145 میلیمتر

41.8 میلیمتر

توسط نوار مویی

120 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

Instalation Detail

Typology

145 milimeter

41.8 milimeter

By Brushes

120 mm

جزئیات نصب

 گونه بندی

S145i 

6  میلیمتر

28،22،20،16 میلیمتر
6mm 

16,20,22,28 mm
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تهران، منطقه 22، شمال دریاچه چیتگر، مجتمع زیتون
Zeyton Complex, North of Chitgar lake, 22th District, Tehran
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تهران، میدان سپاه
Sepah Square, Tehran
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Door Systems
سیستم های درب

Keyson Building, Abqari Street, Kaj Square, Saadata bad, Tehran تهران، سعادت آباد، باالتر از میدان کاج، خیابان عبقری، ساختمان کیسون



درب

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

48 میلیمتر

56 میلیمتر

توسط دو الستیک

6  و 10 میلیمتر

از 18 تا 32 میلیمتر

135 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

Instalation Detail

Typology

48 milimeter

56 milimeter

By Couple Gasket

6mm - 10mm

18mm up to 32mm

135mm

جزئیات نصب

 گونه بندی

D56i
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تهران، سعادت آباد،باالتر از میدان کاج
Kaj Square, Saadatabad Street, Tehran
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درب

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

56 میلیمتر

56 میلیمتر

توسط دو الستیک

6  و 10 میلیمتر

از 18 تا 32 میلیمتر

135 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

Instalation Detail

Typology

56 milimeter

56 milimeter

By Couple Gasket

6mm - 10mm

18mm up to 32mm

135mm

جزئیات نصب

 گونه بندی

D56
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انواع پاخور درب
درب با آستانه کوتاه 2.5 سانتیمتر

درب بدون آستانه
درب با آستانه 7 سانتیمتر

CBA

A
B
C
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درب

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه تک جداره

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

68 میلیمتر

68 میلیمتر

توسط دو الستیک

از 28 تا 32 میلیمتر

174 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

Instalation Detail

Typology

68 milimeter

68 milimeter

By Couple Gasket

-
-

28mm up to 32mm

174mm

جزئیات نصب

 گونه بندی

D68i
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 تهران، اتوبان تهران کرج، اتوبان ستاری

Louvre Systems
سیستم های لوور

Sattarri Highway, Tehran karaj Highway, Tehran



لوورهای ثابت 

لوورهای متحرک

عمق فریم فیکس

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

عمق فریم بازشو

درزبندی

درزبندی

فاصله بین لوورها

فاصله بین لوورها

زاویه بین لوورها

زاویه بین لوورها

عرض نمایان

عرض نمایان

48 میلیمتر

48 میلیمتر

56 میلیمتر

56 میلیمتر

توسط دو الستیک

توسط دو الستیک

32 میلیمتر

66 میلیمتر

49 درجه

از 0 تا 130 درجه

95 میلیمتر

95 میلیمتر

Technical characteristics

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Sealing

Slat’s Space

Slat’s Space

Slat’s Angle

Slat’s Angle

Face

Face

Typology

48 milimeter

48 milimeter

56 milimeter

56 milimeter

By Couple Gasket

By Couple Gasket

32 mm

66 mm

49 degree

0 up to 130 degree

95mm

95mm

 گونه بندی

LF-Fixed Louvre

LA-Adjustable Louvre 
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تهران، خیابان ولنجک، خیابان بیست و یکم
21th Street, Velenjak Street, Tehran
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لوورهای کشویی

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

فاصله بین لوورها

100 میلیمتر

48 میلیمتر

45 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Slat’s Space

100 milimeter

48 milimeter

45 mm

LS-Sliding Louvre
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غرفه شرکت رنگین پروفیل کویر در نمایشگاه صنعت ساختمان سال 1393
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Facade Louvreلوورهای نما

لوورهای دوکی آلومینیومی

لوورهای قوطی آلومینیومی
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UPVC Systems
UPVC درب و پنجره های



سری 2500

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

60 میلیمتر

60 میلیمتر

توسط دو الستیک

20 میلیمتر

109 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Double Glass Thickness

Face

60 milimeter

60 milimeter

By Couple Gasket

20mm

109mm

Serie 2500
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 پنجره اول مورب بازشو

 پنجره تک حالته هتلی

 پنجره دو حالته آسان بازشو

 پنجره دولنگه بازشو با وادار ثابت

 پنجره دولنگه بازشو با وادار متحرک

 درب بدون پاخور و درب بالکنی
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سری 1500

عمق فریم فیکس

اطالعات فنی

عمق فریم بازشو

درزبندی

ضخامت شیشه دو جداره

عرض نمایان

60 میلیمتر

60 میلیمتر

توسط دو الستیک

20 میلیمتر

100 میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Double Glass Thickness

Face

60 milimeter

60 milimeter

By Couple Gasket

20mm

100mm

Serie 1500
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 پنجره تک حالته با قفل نگهدارنده

 پنجره تک حالته با قفل نگهدارنده

 پنجره تک حالته با قفل نگهدارنده

 پنجره تک حالته با قفل نگهدارنده
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تهران، ساختمان مرکزی شرکت کناف
Kanaf Building, Tehran
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 تهران، مجتمع شهید خرازی

Curtain wall Systems
سیستم کرتین وال

Shahid Kharazi Complex, Tehran



کرتین وال فیس کپ

کرتین وال فریم لس

عرض نمایان

عرض نمایان

اطالعات فنی

اطالعات فنی

عمق مولیون

عمق مولیون

عمق ترنزوم

عمق ترنزوم

کاور کپ

کاور کپ

نگهدارنده شیشه

نگهدارنده شیشه

ضخامت شیشه

ضخامت شیشه

انواع بازشو

انواع بازشو

50 میلیمتر

50 میلیمتر

از 50 تا 148 میلیمتر

از 50 تا 148 میلیمتر

از 50 تا 131 میلیمتر

از 50 تا 131 میلیمتر

کاورکپ های متنوع موجود می باشد

قابل اجرا نمی باشد

پرشرپلیت

کلمپ

از 8 تا 40 میلیمتر

از 31 تا 40 میلیمتر

بیرون بازشو، پارالل

بیرون بازشو، پارالل

Technical characteristics

Technical characteristics

Visible width

Visible width

Depth mullions

Depth mullions

Depth transome

Depth transome

Exterior face cap

Exterior face cap

Glazing

Glazing

Glass thickness

Glass thickness

Opening types

Opening types

50 milimeter

50 milimeter

50 mm up to 148 mm

50 mm up to 148 mm

50 mm up to 131 mm

50 mm up to 131 mm

different shapes available

not applicable

Pressure plate

Clamp

8 mm up to 40 mm

31 mm up to 40 mm

Fraction, Parallel

Fraction, Parallel

 Face Cap Curtain wall 

Frameless Curtain wall
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تنوع کاور کپ های موجود

Moghan wire & cable factory, Shahrood
کارخانه سیم و کابل مغان، شاهرود

5050

26

5050

10
0

50

22

33

19
.5
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کرتین وال کاست

کرتین وال به همراه تقویت

عرض نمایان

عرض نمایان

اطالعات فنی

اطالعات فنی

عمق مولیون

عمق مولیون

عمق ترنزوم

عمق ترنزوم

کاور کپ

کاور کپ

نگهدارنده شیشه

نگهدارنده شیشه

ضخامت شیشه

ضخامت شیشه

انواع بازشو

انواع بازشو

50 میلیمتر

65 میلیمتر

از 50 تا 148 میلیمتر

از 102 تا 198 میلیمتر

از 50 تا 131 میلیمتر

از 107 تا 204 میلیمتر

قابل اجرا نمی باشد

کاورکپ های متنوع موجود می باشد

کلمپ

پرشرپلیت

از 24 تا 40 میلیمتر

از 8 تا 40 میلیمتر

بیرون بازشو، پارالل

بیرون بازشو، پارالل

Technical characteristics

Technical characteristics

Visible width

Visible width

Depth mullions

Depth mullions

Depth transome

Depth transome

Exterior face cap

Exterior face cap

Glazing

Glazing

Glass thickness

Glass thickness

Opening types

Opening types

50 milimeter

65 milimeter

50 mm up to 148 mm

102 mm up to 198 mm

50 mm up to 131 mm

107 mm up to 204 mm

not applicable

different shapes available

Clamp

Pressure plate

24 mm up to 40 mm

8 mm up to 40 mm

Fraction, Parallel

Fraction, Parallel

Semi unitised Curtain wall

Reinforced Curtain wall

66



پارک علم و فناوری پردیس
Science park, Pardis
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کرتین وال هیدن ونت

اسکای الیت

عرض نمایان

عرض نمایان

اطالعات فنی

اطالعات فنی

عمق مولیون

عمق مولیون

عمق ترنزوم

عمق ترنزوم

کاور کپ

کاور کپ

نگهدارنده شیشه

نگهدارنده شیشه

ضخامت شیشه

ضخامت شیشه

انواع بازشو

انواع بازشو

50 میلیمتر

50 میلیمتر

از 50 تا 148 میلیمتر

از 50 تا 131 میلیمتر

کاور کپ های متنوع موجود می باشد

کاورکپ های متنوع موجود می باشد

پرشرپلیت

پرشرپلیت

از 28 تا 40 میلیمتر

از 24 تا 40 میلیمتر

دوجهته

بیرون بازشو، پارالل

Technical characteristics

Technical characteristics

Visible width

Visible width

Depth mullions

Depth mullions

Depth transome

Depth transome

Exterior face cap

Exterior face cap

Glazing

Glazing

Glass thickness

Glass thickness

Opening types

Opening types

50 milimeter

50 milimeter

50 mm up to 148 mm

-
-

50 mm up to 131 mm

-
-

different shapes available

different shapes available

Pressure plate

Pressure plate

28 mm up to 40 mm

24 mm up to 40 mm

Turn & Tilt

Fraction, Parallel

Skylight

Hidden vent Curtain wall
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تهران، زعفرانیه، خیابان فالحی
Fallahi Street, Zaferanie Street, Tehran
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تسمه های فوالدی

مصالح مقاوم در برابر آتش

اکسپنشن آلومینیومی

سیستم کرتین وال خشابدار
 )R&D( سیستم کرتین وال جدید طراحی شده توسط واحد تحقیق و توسعه
شرکت رنگین پروفیل کویر، با استفاده از ایجاد دو شیار در داخل پروفیل، امکان 
از تسمه های فوالدی در داخل پروفیل را می دهند که این امر موجب  استفاده 
می گردد که بدون آنکه وزن آلومینیوم افزایش یابد به ممان اینرسی باالیی دست 
یابد و به معماران و کارفرمایان محترم این امکان را می دهد که در پروژه های 
خود از شیشه ها با ابعاد بزرگتری استفاده کنند  و یا اینکه مقدار بیرون زدگی از 

نما را به حداقل رسانند.
 

از دیگر مزایای سیستم فوق مقاومت در برابر آتش است، به این ترتیب که در 
برابر آتش  از مصالح مقاوم در  از تسمه فوالدی  بیرونی به جای استفاده  حفره 

استفاده شود تا زمان مقاومت در برابر آتش  افزایش یابد.

از  استفاده  امکان  که  است  شده  طراحی  گونه ای  یه  میانی  حفره  همچنین 
دو  عمودی  اتصال  )برای  مقطع  هر  به  مخصوص  آلومینیومی  اکسپنشن های 

مقطع به یکدیگر و یا تقویت آلومینیومی مقطع( امکان پذیر می باشد.
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تهران، اقدسیه، پروژه آواسنتر
Ava center Project, Aqdasieh Street, Tehran
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تهران، بیمارستان چشم پزشکی نور
Noor eye hospital, Tehran

مولیون
اسپیسر

الستیک

پرشرپلیت

کاور کپ

ترنزوم

شیشه

72



 تهران، خیابان شریعتی، پروژه ارویا

Facade Engineering
مهندسی نما

 Eroya Project, Shariati Street, Tehran



مهندسی نما
شرکت مهندسی رنگین پروفیل کویر با تکیه بر دانش فنی پرسنل و متخصصان مجموعه و با پشتوانه بیش از دو دهه فعالیت حرفه ای در زمینه مهندسی نما، با 

سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه )R&D( به دنبال دستیابی به اهداف زیر می باشد.
1- مدل سازی کل فرآیند نما و پنجره در نرم افزارهای تخصصی

)SAP 2000, Orgadata, Abaqus(
2- مدل سازی پروفیل ها و اتصاالت پنجره و نما به همراه مدل سازی شیشه

3- بررسی اندرکنش اجزای نما بر روی هم) شیشه، پروفیل، اتصاالت و زیرسازی(
4- مهندسی نما، بررسی طرح و ارائه پیشنهاد مهندسی از لحاظ بهینه یابی مهندسی شامل آنالیز انرژی، آنالیز باد )CFD(، هزینه ها و مدولبندی

 

مدل سازی در نرم افزار CFD جهت آنالیز باد

مدل سازی GFRC در نرم افزار  Abaqus جهت تحلیل المان های محدود
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0.0 4.5 9.0 13.5 18.0 22.5 27.0 31.5 36.0 40.5 45.0 49.5 54.0 58.5

HajiAghayi_MS_V22base_11m_v03.sdb 6/25/2019

SAP2000 20.2.0 Deformed Shape (DEFLECTION 1) Kgf, mm, C

مدل سازی در نرم افزار  Logikal جهت تحلیل سازه ای

مدل سازی در نرم افزار  SJ Mepla جهت محاسبات شیشه

مدل سازی در نرم افزار  SAP جهت تحلیل سازه ای
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طراحی سیستم اختصاصی شرکت رنگین پروفیل کویر
با توجه به سیستم های اروپایی، ترک و ایرانی موجود در بازار، بخش تحقیق و توسعه شرکت رنگین پروفیل کویر با تکیه بر دانش فنی و استفاده از نرم افزارهای 

تخصصی موفق به طراحی سیستمی بهینه شده که با کمترین وزن مقطع به بیشترین مقدار ممان اینرسی دست یافته است.
این امر به معماران و کارفرمایان محترم این امکان را می دهد که در پروژه های خود از شیشه هایی با ابعاد بزرگتر استفاده کنند و یا مقدار بیرون زدگی از نما را به 

حداقل برسانند و به طبع آن هزینه کمتری بابت آلومینیوم مصرفی پرداخت نمایند.
 

Grasshopper و Rhinoceros  بهینه یابی مقاطع در نرم افزار
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تهران،خیابان فرمانیه
Farmanieh Street, Tehran
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برخی از خدمات مجموعه شرکت رنگین پروفیل کویر
 Hiddenvent, با ضخامت های متفاوت و با انواع بازشوهای Frameless, Facecap, Semi unitized, Unitized 1-تهیه و اجرای انواع متنوع کرتین وال

Parallel, Fraction
2- طراحی، تهیه و اجرای انواع ورق های آلومینیومی Composite Panel، سرامیک خشک، HPL، چوب و سایر نماهای خشک

3- تهیه و اجرای انواع توری های نوین با کاربری آسان و زیبایی قابل توجه
4-تهیه و اجرای انواع و اقسام لوور و آفتاب گیرهای شیشه ای و آلومینیومی

5- تهیه و اجرای انواع نرده های شیشه ای و آلومینیومی
Aluwood 6-تهیه و اجرای انواع درب و پنجره

و   (Glass Fin)شیشه ای ،(Cable suspended) معلق  کابلی  با سازه های   Clamp , Spider  : نماهای شیشه ای شامل  اقسام  و  انواع  اجرای  و  7-تهیه 
پروفیل های آلومینیومی

8- تهیه و اجرای انواع و اقسام درب های شیشه ای فروشگاهی، ویترینی و اداری
9-ارائه کتابچه و محاسبات و اطالعات فنی مربوط به اقالم مورد استفاده در پروژه ها

10- تهیه نقشه های شاپ سه بعدی مورد نیاز تمامی بخش های مربوط به نما 

اردبیل، فرودگاه اردبیل
Ardebil Airport, Ardebil
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Thermical Systems 
سیستم ترمیکال

Anna-Louisa-Karsch-Strasse_2,_Spree-Palais, Berlin



ایرانیبودهکهطراحیسیستمهایآنتوسطآقایمهندسکسماییانجامپذیرفتهوبارعایتاستانداردهایآلمان،درایرانتولیدمیشود. برندترمیکالسیستمیآلمانیـ
شرکترنگینپروفیلکویرسیستمترمیکالرابهصورتانحصاریدرایرانتولیدواجرامینماید.همچنینباتکیهبردانشوتجربهفیزیکساختمان،امکانطراحی

اختصاصی)Custom Design(برایپروژههایمعمارانهخاص،طبقخواستهمعمارپروژهوجوددارد.
مهندسمهردادکسماییباتجربهحرفهای52سالفعالیتمرتبطباصنعتآلومینیوموسابقهمشاورهوهمکاریبابزرگترینشرکتهایآلمانیدرزمینهآلومینیوم،
طراحیواجراینماهایخشک،بهعنوانطراحسیستمومتخصصفیزیکساختمان،سیستمهایاختصاصیخودرابانامتجاریترمیکالThermical )قابلرقابت

بابرندهایبزرگاروپایی(طراحیومهندسینمودهاند.اینسیستممطابقبااستانداردهایDINآلمانیاEN اروپا وباطراحیظریفومدرنانجامشدهاست.
دریافت آلمان IFT Rosenheim  )Institut für Fenstertechnik( از )1355(  1975 درسال را Certificateهایخود اولین آقایکسمایی

نمودهاست.همچنینامکاناخذهرنوعCertificateبرایپروژههایبزرگباسیستمهایخاصدرایرانوجوددارد.

بهبرخیازفعالیتهایآقایکسماییدرذیلاشارهمیشود:
آلمانهمچونگوتمن برندهایمطرح آلومینیومی برایطراحیسیستمهای -مشاوره

)Syntax(وسینتکس (Hueck)هوک، (Gutmann)
-ثبتاختراعبهنامخود:

European Patent Office
      Title: Facade Covering

No: 93109528
Date: 15.06.1993

-اجراینماهایشاخصدرشهرهایمختلفآلمانمانند:
Spreepalais am Dom Berlin
Bundespressekonferenz Berlin
Allianz Head Office Unterfoehring Muenchen

- همکاریبامعمارانمطرحچون:
 Nahalbach & Nahalbach Berlin
 Frank O.Gehry
Santa Monica CA

-همکاریباشرکتهایبزرگدرزمینهآلومینیوموشیشههمچون:
BAM Deutschland AG.
Muller Altvater Stuttgart
Depenbrock Hannver
Hochtief

West End Gate, Berlin
Facade Details Design: Mehrdad Kasmai

2
G e r m a n  D e s i g n
A l u m i n i u m  S y s t e m s
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West End Gate, Berlin
Facade Details Design: Mehrdad Kasmai
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A l u m i n i u m  S y s t e m s
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پنجرهلوالیی

عمقفریمفیکس

اطالعاتفنی

عمقفریمبازشو

درزبندی

ضخامتشیشهتکجداره

ضخامتشیشهدوجداره

عرضنمایانبازشو

عرضنمایانچهارچوب

46میلیمتر

56میلیمتر

توسطدوالستیک

16میلیمترتا28میلیمتر

6میلیمترتا8میلیمتر

36میلیمتر

52میلیمتر-66میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Opening Frame Face

Fixed Frame Face

Instalation Detail

46 milimeter

56 milimeter

By Couple Gasket

16mm up to 28mm

6mm up to 8mm

36 mm

66 mm- 52 mm

جزئیاتنصب

46N
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Tilt Turn Turn Tilt&Turn Pivote Arc ArcPitched Convex-ConcaveOut opening AngelAngel



پنجرهلوالیی

عمقفریمفیکس

اطالعاتفنی

عمقفریمبازشو

درزبندی

ضخامتشیشهتکجداره

ضخامتشیشهدوجداره

عرضنمایانچهارچوب

ضریبانتقالحرارت

عرضنمایانبازشو

65میلیمتر

75میلیمتر

توسطدوالستیک

20میلیمترتا48میلیمتر

-
-

52میلیمتر-58میلیمتر

1.87W/m2K

36میلیمتر-42میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Opening Frame Face

Fixed Frame Face

U-Factor

Instalation Detail

65 milimeter

75 milimeter

By Couple Gasket

20mm up to 48mm

58 mm- 52 mm

1.87 W/m2K

36 mm- 42mm

جزئیاتنصب

65IS
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Tilt Turn Turn Tilt&Turn Pivote Arc ArcPitched Convex-ConcaveOut opening Angel



پنجرهلوالیی

عمقفریمفیکس

اطالعاتفنی

عمقفریمبازشو

درزبندی

ضخامتشیشهتکجداره

ضخامتشیشهدوجداره

75میلیمتر

85میلیمتر

توسطدوالستیک

از28میلیمترتا56میلیمتر

-
-

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Instalation Detail

75 milimeter

85 milimeter

By Couple Gasket

28 mm up to 56 mm

جزئیاتنصب

75IS

عرضنمایانچهارچوب

ضریبانتقالحرارت

عرضنمایانبازشو

52میلیمتر-58میلیمتر

1.51W/m2K

36میلیمتر-42میلیمتر
Opening Frame Face

Fixed Frame Face

U-Value

58 mm- 52 mm

1.51 W/m2K

36 mm- 42mm
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Typology
گونهبندی

Tilt Turn Turn Tilt&Turn Pivote Arc ArcPitched Convex-ConcaveOut opening AngelAngel



پنجرهلوالیی

عمقفریمفیکس

اطالعاتفنی

عمقفریمبازشو

درزبندی

ضخامتشیشهتکجداره

ضخامتشیشهدوجداره

عرضنمایان

ضریبانتقالحرارت

75میلیمتر

85میلیمتر

توسطسهالستیک

28میلیمتر

75میلیمتر

2.01W/m2K

-
-

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

U-Value

Instalation Detail

75 milimeter

85 milimeter

By Triple Gasket

28 mm

75 mm

2.01 W/m2K

جزئیاتنصب

75BL

7
G e r m a n  D e s i g n
A l u m i n i u m  S y s t e m s

T h e r m i c a l

Typology
گونهبندی

Tilt Turn Turn Tilt&Turn Pivote Arc ArcPitched Convex-ConcaveOut opening Angel



پنجرهلوالیی

عمقفریمفیکس

اطالعاتفنی

عمقفریمبازشو

درزبندی

ضخامتشیشهسهجداره

ضخامتشیشهدوجداره

عرضنمایان

ضریبانتقالحرارت

85میلیمتر

95میلیمتر

توسطسهالستیک

-
-
75میلیمتر

1.76 W/m2K

41میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Triple Glass Thickness

Double Glass Thickness

Face

U-Value

Instalation Detail

85 milimeter

95 milimeter

By Triple Gasket

41 mm

75 mm

1.76 W/m2K

جزئیاتنصب

85BL
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Tilt Turn Turn Tilt&Turn Pivote Arc ArcPitched Convex-ConcaveOut opening Angel



پنجرهکشویی

عمقفریمفیکس

اطالعاتفنی

عمقفریمبازشو

درزبندی

ضخامتشیشهتکجداره

ضخامتشیشهدوجداره

ضخامتشیشهسهجداره

عرضنمایان

ضریبانتقالحرارت

135میلیمتر

58میلیمتر

توسطدوالستیک

18میلیمترتا42میلیمتر

42میلیمتر

152.5میلیمتر

2.58W/m2K

8میلیمترتا10میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Triple Glass Thickness

Face

U-Value

Instalation Detail

135 milimeter

58 milimeter

By Couple Gasket

8 mm up to 10 mm

18 mm up to 42 mm

42 mm

152.5 mm

2.58 W/m2K

جزئیاتنصب

Lift & Slide
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پنجرهکشویی)بدونپاخور(

عمقفریمفیکس

اطالعاتفنی

عمقفریمبازشو

درزبندی

ضخامتشیشهتکجداره

ضخامتشیشهدوجداره

ضخامتشیشهسهجداره

عرضنمایان

ضریبانتقالحرارت

135میلیمتر

58میلیمتر

توسطدوالستیک

18میلیمترتا42میلیمتر

42میلیمتر

127میلیمتر

2.50 W/m2K

8میلیمترتا10میلیمتر

Technical characteristics

Fixed Frame Depth

Opening Frame Depth

Sealing

Single Glass Thickness

Double Glass Thickness

Triple Glass Thickness

Face

U-Value

Instalation Detail

Typology

135 milimeter

58 milimeter

By Couple Gasket

8mm up to 10 mm

18 mm up to 42 mm

42 mm

127 mm

2.50 W/m2K

MAX OKFF
OUTSIDE

MAX OKFF
INSIDE

18
.4

20mm

جزئیاتنصب

گونهبندی

Lift & Slide (Barrier-Free )
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نردهآلومینیومی

ارتفاع

اطالعاتفنی

عرض

ضخامتشیشهتکجداره

120میلیمتر

50میلیمتر

21.5میلیمتر

Technical characteristics

Height

width

Single Glass Thickness

120 milimeter

50 milimeter

21.52 mm

Handrail
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Haus_der_Bundespressekonferenz, Berlin
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کرتینوالفیسکپ

کرتینوالفریملس

عرضنمایان

عرضنمایان

اطالعاتفنی

اطالعاتفنی

عمقمولیون

عمقمولیون

عمقترنزوم

عمقترنزوم

کاورکپ

کاورکپ

نگهدارندهشیشه

نگهدارندهشیشه

ضخامتشیشه

ضخامتشیشه

انواعبازشو

ضریبانتقالحرارت

انواعبازشو

ضریبانتقالحرارت

50میلیمتر

50میلیمتر

از50تا215میلیمتر

از50تا215میلیمتر

از50تا215میلیمتر

از50تا215میلیمتر

کاورکپهایمتنوعموجودمیباشد

قابلاجرانمیباشد

پرشرپلیت

کلمپ

از20تا36میلیمتر

از20تا36میلیمتر

بیرونبازشو،پارالل

0.91W/m2K

بیرونبازشو،پارالل

1.92 W/m2K

Technical characteristics

Technical characteristics

Visible width

Visible width

Depth mullions

Depth mullions

Depth transome

Depth transome

Exterior face cap

Exterior face cap

Glazing

Glazing

Glass thickness

Glass thickness

Opening types

U-Value

Opening types

U-Value

50 milimeter

50 milimeter

50 mm up to 215 mm

50 mm up to 215 mm

50 mm up to 215 mm

50 mm up to 215 mm

Different shapes available

Not applicable

Pressure plate

Clamp

20 mm up to 36 mm

20 mm up to 36 mm

Fraction, Parallel

0.91 W/m2K

Fraction, Parallel

1.92 W/m2K

CW50 

CW50



Haus_der_Bundespressekonferenz, Berlin
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Mercedes-Benz-Arena_c_camera4, Berlin
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Hiddenventکرتینوال

کرتینوال

عرضنمایان

عرضنمایان

اطالعاتفنی

اطالعاتفنی

عمقمولیون

عمقمولیون

عمقترنزوم

عمقترنزوم

کاورکپ

کاورکپ

نگهدارندهشیشه

نگهدارندهشیشه

ضخامتشیشه

ضخامتشیشه

انواعبازشو

ضریبانتقالحرارت

انواعبازشو

ضریبانتقالحرارت

50میلیمتر

70میلیمتر

از95تا135میلیمتر

از115تا155میلیمتر

از95تا135میلیمتر

از115تا155میلیمتر

کاورکپهایمتنوعموجودمیباشد

قابلاجرانمیباشد

پرشرپلیت

پرشرپلیت

از20تا36میلیمتر

از20تا36میلیمتر

الملمخفی

1.30 W/m2K

بیرونبازشو،پارالل

1.61 W/m2K

Technical characteristics

Technical characteristics

Visible width

Visible width

Depth mullions

Depth mullions

Depth transome

Depth transome

Exterior face cap

Exterior face cap

Glazing

Glazing

Glass thickness

Glass thickness

Opening types

U-Value

Opening types

U-Value

50 milimeter

70 milimeter

95 mm up to 135 mm

115 mm up to 155 mm

95 mm up to 135 mm

115 mm up to 155 mm

Different shapes available

Not applicable

Pressure plate

Pressure plate

20 mm up to 36 mm

20 mm up to 36 mm?

Hiddenvent

1.30 W/m2K

Fraction, Parallel

1.61 W/m2K

CW50DK

EL70 Unitised



Mercedes-Benz-Arena_c_camera4, Berlin
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Website:www.rpk.co.ir
Instagram: Kavir_aluminium_systems

Tel: 021 87738

Factory: Sanat 9 St., Industrial Zone-
Shahrood, Iran

Head Office: No.37, East Hoveyzeh.,
 North Sohrevardi Ave., Tehran

Telegram: ranginprofilekavir

Casement Systems
Sliding Systems
Door Systems
Curtain wall Systems
Handrail Systems
Canopy Systems
Louvre Systems
Mosquito Systems
Facade Systems
UPVC Systems
Thermical Systems


