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با ما همراه شوید در سفری شگفت انگیز به 
دنیای پنجره های یو پی وی سی و با 
طرحها، رنگها، کیفیت و بهینه بودن آنها در 

مصرف انرژی آشنا شوید. 
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نـکاتی جـالب در مـورد پنجــره های یـو پی وی سـی
یــو پــی وی ســی بهتریــن و مناســب ترین مــاده برای ســاختن پنجره هــا اســت و اهمیت آن در سرتاســر 
دنیــا هــر روز بیــش از روز قبــل احســاس مــی شــود.  از این مــاده نه تنها برای ســاخت و ســاز، بلکــه برای  
اجنــاس مــورد نیــاز روزانه مانند پوشــاک، شیشــه های نوشــیدنی یا تجهیزات پزشــکی اســتفاده می شــود.

3-کیفیت عملکرد پنجره های یو پی وی سی
•  مقاوم در برابر آلودگی و شرایط محیطی

ــون  ــا آب و صاب ــبک ی ــای س ــده ه ــاک کنن ــا پ ــانی ب ــه آس •  ب
ــود ــی ش ــاک م پ

•  مقاوم در برابر نفوذ موریانه و پوسیدگی
•  با رطوبت یا تغییرات دمایی دچار تغییر شکل نمی شود

•  از انتشــار بیماریهــای تولیــدی توســط خــزه هــا و باکتــری هــا 
جلوگیــری مــی کنــد.

ــگ  ــه رن ــاز ب ــدون نی ــی ) ب ــان طوالن ــدت زم ــرای م ــد ب • کارام

ــژه( ــداری وی ــا نگه زدن ی

4- تنوع در طرح
•  ظاهری زیبا با طرح های مختلف

•  اشکال گوناگون، مانند پنجره های نیم دایره ای 
•  موجود در رنگهای مختلف، با روکش

 المینه دو رو یا یک رو 
• مناسب برای ساختمـانهای
 جـدیـد و بـازسـازی شـده
•  قـابـلیت تغـییر بر اســاس

 سلیقه مشتـری

پــی وی ســی مــاده ای بــی رقیــب دارای کیفیتــی بــی نظیــر 
اســت کــه هیــچ مــاده دیگــری توانایــی رقابــت بــا آن را نــدارد. 
ــه عــالوه، هزینــه خریــد  پنجــره هــای یــو پــی وی ســی بســیار  ب
اقتصــادی تــر از پنجــره هــای چوبــی یــا آلومینیومــی اســت. 

عوامل زیادی در انتخاب یک پنجره جدید بایســتی در نظر گرفته 
شــوند. بــه همیــن دلیــل، مایلیــم بــا نشــان دادن  برخــی از ویژگــی 
هــای پنجــره هــای یــو پــی وی ســی انتخــاب شــما کمــک کنیــم:

1-صرفه جویی و سازگاری با محیط
•  بــدون اســتفاده از ترکیبــات ســربی در مــاده اولیــه یــو پــی وی 

ســی 
• ب ه راحتــی بازیافــت شــده و بــه حفــظ طبیعــت بــه ویــژه 

جنگلهــا کمــک میکنــد
•  قهرمان صرفه جویی در مصرف انرژی 

2-کیفیت پنجره های یو پی وی سی
•  یو پی وی سی ماده ای کامال بی ضرر برای انسانها است

•  عایق صوتی عالی، به خصوص در مناطق شلوغ شهری
•  عایق حرارتی فوق العاده

ــش، اشــعه فرابنفــش و  ــر آت ــاوم در براب ــا دوام ) مق ــاوم و ب •  مق
بــاد(

•  ارزش خانــه شــما مــی توانــد بــا اســتفاده از درب و پنجــره هــای 
آلوپالســت افزوده شــود

ــول  ــی دارای ط ــی وی س ــو پ ــای ی ــره ه ــا دوام ) پنج ــیار ب •  بس
ــی باشــند( ــا بیشــتر م عمــر 30 ســال ی

توجه

اهمیــت  کــم  هــا  پنجــره 
بــه  را  نــور  آنهــا  نیســتند: 
و  آورده  مــا  هــای  خانــه 
احســاس خــوب در خانــه 
ــد. ــا مــی دهن ــه م ــودن را ب ب
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پنجـره هـای یو پی وی سی چگونه سـاخته می شـوند ؟ 
سطح مقطع قطعات پنجره های یو پی وی سی  

قاب پنجره
اتصال پنجره به ساختمان 
و نگه داشتن لنگه بازشو 
پنجره با استفاده از قاب 
پنجره انجام می گیرد. 

لنگه بازشو
بخش متحرک پنجره که 

به شما امکان باز و بسته 
کردن پنجره را می دهد.  

زوار
روی لنگه بازشو نشسته  و 

شیشه را محکم نگه می 
دارد.

درزگیر ) گسکت( 
نوارهای  همزمان اکسترود 

شده که  عایق بندی 
صوتی بهتر و حرارتی را 

تضمین میکنند

پروفیل های فلزی 
تقویت کننده

بدرون قاب و لنگه بازشو 
قرار داده می شوند و 

ظرفیت تحمل بار پنجره را 
به حداکثر می رسانند

شیشه 
 شما را در برابر تاثیرات 
خارجی محافظت کرده 
و در عین حال مشاهده 

فضای بیرون را امکان پذیر 
می سازد. 

 نمـای بیرونی
  یـک پنجـره 
  یوپی وی سی

نمای سه بعدی
یـک پنجـره 
یوپی وی سی
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برای هـر سلیقه نـوع مختلفی از یک پنجـره وجود دارد 

درب و پنجـره بر اسـاس نحوه باز شـدن و نصب از یکدیگر متمایز می شـود :

پنجره های ثابت  
 شیشه مستقیما بر روی قاب نصب می 
شود - قابل باز شدن نمی باشدفضـای 

بیرون را امکان پذیر می سازد. 

باال بازشو / کلنگی 
شیشه پنجره می تواند به داخل متمایل 

شود و هوای اتاق را جابه جا کند.

پنجره چرخشی/ بیرون بازشو  
لنگه بازشو به سمت بیرون باز می شود.

پنجره فولکس واگنی   
لنگه بازشو می تواند به یک سمت خم 

یا کشیده شود.

پنجره آکاردئونی   
لنگه ها می توانند به روی هم بر روی 

یک ریل تا شوند

پنجره چرخشی / داخل بازشو
پنجره می تواند به سمت داخل باز شود 

پنجره دو حالته 
پنجره می تواند به سمت داخل کامال  

باز و یا از باال نیمه باز شود

پنجره کشویی  
لنگه بازشو به طرفین کشیده و باز می 

شود

پنجره باالرونده و کشویی   
لنگه بازشو با حرکت دادن دستگیره 
باال رفته و حرکت میکند . این نوع 

پنجره از آب بندی بسیار باالتری نسبت 
به پنجره کشویی برخوردار است.

  
ترکیبات متنوع دیگری موجود است.

پنجره های یو پی وی سی لزوما سفید رنگ نیستند

زندگــی خــود را رنــگ آمیــزی کنیــد و رنــگ مــورد عالقــه تــان را انتخــاب کنید.ســازنده از 
تکنیــک هــای ویــژه بــرای المینــه کــردن پروفیــل هــای یــو پــی وی ســی اســتفاده مــی کنــد. 
ایــن تکنیــک ســاختاری یکدســت، رنگــی یکنواخــت و همچنیــن مقاومــت بــاالی در برابــر 

تغییــرات آب و هوایــی را بــه دســت مــی دهــد. 
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طبقه بندی  محصوالت گوناگون 

پنجره ها یک سرمایه گذاری طوالنی مدت هستند. به همین منظور بهتر است محصولی را 
انتخاب کنید که نیازهای شما را به خوبی برآورده سازد. 

ببینید و متقاعد شوید :

محکم ترین سیســتم پنجره ای 3-4 حفره ای اســت با دو نوار جهت آب بندی و 60 میلیمتر پهنا. این 
پنجره بهترین نرخ عملکرد - قیمت  را داراســت و از نظر اقتصادی بســیار به صرفه اســت. این سیســتم 
بــرای پنجــره هــای بیــرون بازشــو، ثابــت و دو حالتــه بهتریــن گزینــه اســت. تنوع زیــاد ایــن محصول، 

امــکان اســتفاده ی آن را در ســاختمان هــای تجــاری بــزرگ تا خانه های شــخصی مــی دهد. 

دارای پنــج کانــال، بــا پهنــای 70 میلیمتــرو تــا 45 دســی بل عایــق صوتــی؛ دارای بهترین کیفیــت بوده 
و عایــق مناســب حرارتــی را تضمیــن میکنــد. پنجره های ســاخته شــده بــا این پروفیــل بــرای بالکن و 
تراســهای بــزرگ بســیار مناســب است.سیســتم هــای کشــویی : سیســتم های کشــویی آلوپالســت 
ســاختاری ظریف و زیبا مطابق با ســلیقه شــما دارند. دارای تنوع بســیاری بوده و برای دربهای بالکنی 

ــب هستند. بزرگ مناس

IDEAL 2000 

IDEAL 4000 

بــا 85 میلیمتــر پهنــا و گالوانیــزه های بــزرگ بــرای تضمیــن دوام آن، دربهای تا پهنــای 3 متــر را هم به 
راحتــی بــاال بــرده  و جابــه جــا مــی کنــد. بازشــو عریــض امــکان دیــدن بیــرون را  بــدون تــرک اتــاق 

نشــیمن خــود، بــه شــما مــی دهد. 

سیســتم های کشــویی آلوپالســت ســاختاری ظریــف و زیبا مطابق با ســلیقه شــما دارنــد. دارای تنوع 
بســیاری بــوده و بــرای دربهای بالکنی بزرگ مناســب هســتند.

LIFT AND SLIDE 85 MM دربهای

سیستم های کشویی 



 - page 08 -  - page 09 - 

یـراق آالت 
پـیش نیـازهای ضروری 

ــه لنگــه بازشــو متصــل مــی کننــد و بنابرایــن امــکان  ــد. آنهــا قــاب پنجــره را ب یــراق آالت دامنــه عملکــردی وســیعی دارن
جابــه جایــی بازشــو را فراهــم مــی آورنــد. بــه همیــن دلیــل مایلیــم تــا اطالعاتــی الزم را در ایــن خصــوص بــه شــما داده  و 

شــما  را در تصمیــم گیریتــان کمــک کنیــم.

باالبر لنگه
ــو را  ــه بازش ــه  لنگ ــراق  دو حالت ی
در  انــرژی  بــا صــرف کمتریــن 
موقعیــت صحیــح قــرار مــی دهــد و 
ــرای آن  ــر را ب ــادام العم ــی م کیفیت

ــد. ــی کن ــن م تضمی

دستگیره بازشو 
هــر  بــرای  ضــروری  قســمت 
ــل  ــتگیره قاب ــود دس ــره ای وج پنج
چرخــش اســت. تنهــا بــا چرخــش 
ــره را در  ــوان پنج ــی ت ــتگیره م دس
ــاز  ــاز و نیمــه ب ســه حالــت بســته، ب

قــرار داد.

دستگیره قفلی 
مــی  امنیــت  از  صحبــت  وقتــی 
ــتگیره  ــاب، دس ــن انتخ ــود، اولی ش
کــردن  قفــل  قابلیــت  بــا  هایــی 
اســت. ایــن مکانیســم امنیــت در یــا 

ــرد.  ــی ب ــاال م ــره را ب پنج

چند قفله 
مضاعــف را بــا اســتفاده از قفــل 
ــن  ــه تضمی ــن نقط ــدن در چندی ش

ــد.   ــی کن م

خوشحـال میشویم 
اطالعــات بیشـتر و
دقیق تری راجع به
 یـراق در اختیارتان

 قـرار دهیــم.

یــراق بخــش قابــل توجــه هــر پنجــره  اســت، بخصــوص در بحــث کاربــری و امنیت.بــه 
علــت تنــوع در انــواع مختلــف پنجــره، سیســتم هــای یــراق مختلفــی بــرای انــواع پنجــره 
وجــود دارد. البتــه بــرای سیســتم هــای کشــویی و تــک حالتــه نیــز یــراق آالت مناســب 

موجــود میباشــد.



شیشه های رنگی
 رنگدانــه هــا بــه خمیــر شیشــه اضافــه می شــوند و 
عــالوه بــر دادن جلــوه ای رنگیــن بــه شیشــه ، نفــوذ 
ــگ در  ــد. رن ــی دهن ــش م ــه درون آن را کاه ــور ب ن

سرتاســر ضخامــت شیشــه پخــش مــی شــود..

شیشه نشکن 
 نوعــی از شیشــه ایمــن کــه در پروســه حرارتــی یــا شــیمیایی 
خاصــی آبدیــده شــده و اســتحکام آن نســبت بــه شیشــه هــای 
معمولــی باالتــر اســت. شیشــه هایــی کــه بــه طــور کامــل آبدیــده 
ــار  ــل فش ــری در تحم ــت باالت ــر مقاوم ــا 5 براب ــند 4 ت ــده باش ش

نســبت بــه شیشــه هــای مشــابه دارنــد.

شیشه های لمینه
ــبانده   ــر چس ــه یکدیگ ــی ب ــور دائم ــه ط ــه ای ب ــه شیش ــد صفح ــا چن دو ی
مــی شــوند. ایــن نــوع شیشــه عایــق صوتــی بســیار خوبــی اســت و همچنیــن 

ــه طــور چشــمگیری افزایــش مــی دهــد.  ــر ســرقت را ب امنیــت در براب

شیشه های دوجداره 
شیشــه هــای دو یــا حتــی ســه جــداره، کــه فضــای بینشــان را هــوا یــا یــا گاز دیگــری 
ماننــد آرگــون پــر کــرده اســت، انتقــال حــرارت / صــوت را در سرتاســر ســاختمان 
ــال  ــه ای کام ــات شیش ــن صفح ــای بی ــق فض ــای عای ــه ه ــد. در شیش ــی ده ــش م کاه
خشــک اســت و لبــه هــا بــه خوبــی آب بنــدی شــده تــا مانــع تعربــق احتمالــی گــردد و 

خاصیــت  عایــق پنجــره افزایــش دهــد. 

ضریب عبور نور
 نشــان دهنــده میــزان نــور عبــوری بــوده و  هــر قــدر کــه ضریــب انتقــال نــور باالتــر باشــد، نــور 

بیشــتری اجــازه ورود مــی یابــد.

ضریب جذب تابش خورشید
عبــارت اســت از میــزان تابــش جــذب شــده کــه وارد ســاختمان مــی شــود ) در مقایســه بــا فضــای بــاز( 

ایــن ضریــب بایــد تــا حــد ممکــن پاییــن باشــد.
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شـیشـه - بخش نمایی یـک پنـجـره

شــیشـه  هـا نیـز یـک جـزء 
بــا  اهــمیت در ســاختـار و 
انتخـاب  یـک پنـجـره هستنـد.  

انـواع مختلف شیشه ها

ــش  ــب جــذب تاب ضری
خورشــید بایــد تــا حــد 
ممکــن پاییــن باشــد در 
ــور  حالیکــه ضریــب عب
نــور بایــد در باالتریــن 
حــد  باشــد. مــا بــه 
شــما کمــک میکنیــم 
ــا بهتریــن تصمیــم  ــا ت ت
داشــته  را  گیــری 

ــید باش
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کاهش صدای محیط 
سکوت و آرامش را احساس کنید  

توجه !

بــل  دســی   10 هــر 
بــا  مســاوی  کاهــش 
 50 کاهــش  احســاس 
در  درصــد ســروصدا 

شــما مــی شــود. 

بــاز ) ترافیــک ســنگین (                           80 دســی بــل          پنجــره 
بــل (                 60 دســی  تــک جــداره  پنجــره قدیمــی ) شیشــه 
بــل ) شیشــه دو جــداره(                  48 دســی  اســتاندارد  پنجــره 

بــل                 دســی   35          )4000 آل  ایــده   ( ســی   وی  پــی  یــو  پنجــره 

 عوامل تاثیر گذار  
1-  قـاب

2-  لنـگه بـازشـو
3-  آب بندی  شیشــه هـا

4-  نــصب

ــر  ــی اث ــا ســنگین آلودگــی صوت ــدت ام ــاه - م ــی کوت ــا حت ــرض دائمــی و ی ــن در مع ــرار گرفت ق
نامطلوبــی بــر ســالمت انســان دارد. بنابرایــن، محافظــت در برابــر آلودگــی صوتــی بســیار اهمیــت 
ــر منفــی تریــن تاثیــرات آلودگــی صوتــی محافظــت کنیــم.  دارد. مــا مــی توانیــم از شــما در براب

محافظت در برابر صدای محیط 



 140 dB

 130 dB

 120 dB

 110 dB
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تـاثیرات وارده
بر روی سالمتی

اختالل شنوایی
در اثر تماس کوتاه مدت

اختالل شنوایی
در اثر سر و صدای ممتد

اختـالل در تمرکز

آستـانه شنوایی

هواپیمای در حال بلند
شدن

مته دستی

ترافیک اتوبان

پنجره باز

پنجره تک جداره

شیشه عایق

گفتگو با صدای معمولی

پنجره

اتاق خواب

عایق صوتی  

دایمــی  اســترس  و  خوابــی  بــی  آن  نتایــچ  دارد.  مــا  زندگــی  کیفیــت  روی  بــر  بســزایی  تاثیــر  صــدا 
ســی  وی  پــی  یــو  هــای  پنجــره  کنــد.  وارد  بــدن  بــه  ناپذیــری  جبــران  لطمــات  توانــد  مــی  کــه  اســت 
آورنــد. مــی  بوجــود  را  دلپذیــری  فضــای  و  بــوده  صوتــی  آلودگــی  برابــر  در  خوبــی  بســیار  محافــظ 

دسی بل در علم آکوستیک واحد محاسبه سطح شنوایی گوش انسان است.

برای زندگی با کیفیت بهتر (db)
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صرفه جویی در انرژی   
زندگی راحت و محافظت از محیط زیست  

ــه  ــرژی را کاهــش و ب ــه  یــو پــی وی ســی اتــالف ان ــا کیفیــت و مبتکران پنجــره هــای ب
ــع  ــه حفــظ مناب ــو پــی وی ســی شــما ب ــا انتخــاب پنجــره هــای ی ــل مــی رســاند. ب حداق
ــی  ــک زندگ ــذت ی ــد . ل ــک مینمایی ــمی کم ــای س ــش گازه ــی و کاه ــاب محیط کمی
راحــت و حفاظــت از محیــط زیســت را بــا انتخــاب پنجره یو پی وی ســی ترکیــب نمایید.

دهــد.  مــی  نشــان  را  مــاده  هــر  حــرارت  انتقــال  ضریــب   u مقــدار 
)window( اســت  پنجــره  دهنــده  نشــان  نمــاد  ایــن  در   w

v مقدار
)Ag(  مساحت زوار *  )ug(  مساحت زوار=
)Af(  مساحت قاب  *  )uf(  مقــدار قـــاب+
)l(      طــول لبــه     * )ug(  مقــدار           +
)Af(  مساحت زوار  * )Ag( مساحت زوار   /

توجه !
هــر قدرمقــدار    کمتــر 
ــی  ــه جوی ــد، صرف باش

ــرژی در ان
بیشتر است

v

 (Ψ) 
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صرفــه   : برزیــل   / ژانیــرو   دو  ریــو 
یــورو  790.62  : اول  ســال   / جویــی 
20 از  بعــد  جویــی  صرفــه 

یــورو  26،142.64  : ســال 
مربــع، متــر   30 پنجــره  مســاحت   : مصــرف 
ســاالنه  %5  : قیمــت  افزایــش   .€  /  kWh  0.10  

ارزش واقعی و کــاهش هزینه  
محاسبـات صرفه جویی در انـرژی) مثـالها (

صرفــه   : اســترالیا   / ملبــورن 
یــورو  865/11  : اول  ســال   / جویــی 
صرفــه جویی بعد از 20 ســال : 28605/79 یورو

مصــرف : مســاحت پنجــره 50 متــر مربــع، 
kWh/€ 0.18 ، افزایــش قیمــت : 5% ســاالنه

 : عربــی  متحــده  امــارات   / دبــی 
صرفــه جویــی / ســال اول : 1130/61 یــورو
صرفــه جویی بعد از 20 ســال : 37384/78 یورو

مصــرف : مســاحت پنجــره 30 متــر مربــع، 
kWh/€ 0.07 ، افزایــش قیمت : 5% ســاالنه

کیــپ تــاون / آفریقــای جنوبــی : 
صرفــه جویــی / ســال اول : 416/90 یــورو
صرفــه جویی بعد از 20 ســال : 13785/23 یورو
مربــع متــر   40 پنجــره  مســاحت   : مصــرف 
kWh/€ 0.12 ، افزایــش قیمت : 5% ســاالنه

جویــی/  صرفــه   : هنــد   / بمبئــی 
یــورو  1001/32  : اول  ســال 
صرفــه جویی بعد از 20 ســال : 33109/55 یورو
مربــع متــر   25 پنجــره  مســاحت   : مصــرف 
kWh/€ 0.08 ، افزایــش قیمت : 5% ســاالنه

ایده آل 4000 : 
                                   در مقایسه با پنجره آلومینیمومی تک جداره

                                      بــر مبنــای شــرایط خــاص محیطــی ماننــد ابعــاد اتــاق، دســتگاههای 
تهویــه، میــزان صرفــه جویــی شــما ممکــن اســت بــا مثالهــا تفاوت داشــته باشــد. 

(Uw = 1.1 W/m²K)

(Uw=5.2 W/m²K) 
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پیشنهادات منحصربفرد برای فروش :

کیفیت - ساخت آلمان 
ــا داشــتن روابــط  ــازی مــی کننــد. ب ــه رشــد دائمــی نقــش بســزایی در ســاخت پنجــره هــای یــو پــی وی ســی ب ــه و رونــد روب تجرب
نزدیــک و ســازنده بــا تولیــد کننــدگان بــه نــام پنجــره، تمرکــز آلوپالســت بــر روی محافظــت از محیط زیســت و کیفیــت محصوالت 

بــوده و باالتریــن کیفیــت و دقــت را در محصــوالت خــود تضمیــن مــی کنــد. 

پروفیــل هــای اکســترود شــده آلوپالســت، برپایــه اســتاندارهای آلمــان تســت شــده و بــه طــور پیوســته تحــت کنتــرل کیفــی قــرار 
مــی گیــرد. 

مسئولیت پذیری -  در راه محیط زیس 
پنجــره هــای یــو پــی وی ســی طــول عمــر دائمــی داشــته و تــا  100%   بازیافــت مــی شــوند و بــه چرخــه تولیــد بــر مــی گردنــد کــه 
ایــن خــود از مزایــای ویــژه بــرای حفــظ محیــط زیســت مــی باشــد. پالســتیک در طبیعــت تجزیــه نمــی شــود. بنابرایــن بــا برگشــت 

بــه چرخــه تولیــد و دوبــاره اســتفاده کــردن آنهــا بــه محیــط زیســت کمــک شایســته خواهــد شــد.

نوآوری - در باالترین حد
ــر  ــه واحــد تولیــدی زی ــه ای را ب ــاال اســتانداردهای حرف ــا کیفیــت ب ــوآوری در محصــوالت ب ــر تجربیــات خــود و ن ــه ب ــا تکی تمــا ب
دســتمان انتقــال میدهیــم. امــروزه آلوپالســت، عواملــی چــون  عایــق صوتــی و حرارتــی، محافظــت در برابــر ســرقت و طراحــی زیبــا 
ــد  ــه  خری ــه منزل ــا ب ــد محصــوالت م ــاز را پوشــش میدهــد. خری ــورد نی ــرار داده اســت و اســتانداردهای م را ســرلوحه کار خــود ق
محصــوالت بــا کیفیــت بــاال و انتخــاب بهتریــن کیفیــت بــا دوامــی پایــدار از یــک کمپانــی اســتوار بــا تجربــه چندیــن ســاله اســت.  
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آلـوپـالست 
تـامین کننده   سیستـم

ــس  ــک زایت ــرک و پاتری ــام دی ــه ن ــده و توســط پســران موســس ب ــی مان ــه صــورت خانوادگــی باق ــروز شــرکت ب ــه ام ــا ب ت
ــی شــود ــت م مدیری

امــروزه آلوپالســت بــا سیســتم پروفیــل هــای خــود بــرای ســاخت پنجــره ای بــا کیفیــت عالــی یکــی از پیشــروان ایــن صنعــت 
بــه حســاب مــی آیــد و بــا ارائــه یــک ایــده جدیــد در هــر ســال و خصوصــا اخیــرا بــا معرفــی پنجــره Energeto بــا اســتفاده از 
تقویــت کننــده ای ترموپالســت بــه جــای پروفیــل هــای فلــزی گالوانیــزه در توســعه ایــن صنعــت کوشــیده اســت. ایــن سیســتم 
پنجــره منحصربفــرد ثبــت اختــراع شــده و محصــول مشــترک شــرکت آلوپالســت بــا شــرکت پتروشــیمی BASF مــی باشــد.    
ــن هســتند امــکان ســاخت  ــزی کــه وزی ــده هــای فل ــه اســتفاده از تقویــت کنن ــاز ب ــی کــه نی ــق بنــدی عال ــا عای Energetoب
پنجــره هــای ســبک بــا صرفــه اقتصــادی در مصــرف انــرژی بــا ضریــب عایــق                                    را بوجــود آورده اســت 

» سرویس و خالقیت در ساخت آلمان «

کمپانــی آلوپالســت در ســال 1982 توســط 
مانفــرد ســایتز پایــه گــذاری شــد. انعطــاف 
ــد  ــریع، تاکی ــری س ــم گی ــری، تصمی پذی
ــه  ــازنده و ارائ ــکاری س ــر روی هم ــاد ب زی
ــادر  ــت را ق ــب، آلوپالس ــوالت مناس محص
ــرآورده  ــی را ب ــای جهان ــا نیازه ــاخته ت س
ــای  ــت ه ــه قیم ــا ارائ ــت ب ــازد. آلوپالس س
مناســب و  راه حلهــای ارزشــمند و انحصاری 
ــازار  ــر تامیــن نیازهــای ب تمرکــز خــود را ب

ــت. ــرده اس ــوف ک معط
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