
گروه تولیدى یونیتک با توجـه به تجربیات طوالنى 
طى 18 سال فعالیت ارائه کننده انـواع درب و 
پنجره دو جداره Upvc و آلومینیومى مطابق با 
باالترین استاندارد در طرح هـا و مدل هاى متنوع 
مى باشد و با توجه به تحقیقات و برسى در بازار 
هاى داخلى و خارجى نسبت به انتخاب به روز ترین 
سیستم هاى درب و پنجره اقدام نموده است. 

شرکت یونیتک از تولید کننده گان درب و پنجره شرکت یونیتک از تولید کننده گان درب و پنجره 
UPVC با پروفیل هاى مرغوب، مدرن ترین دستگاه ها 
،جدید ترین روش در تولید و کوتاه ترین زمان ساخت 

و انجام پروژه را در دست دارد. 

پنجره دو جداره گروه تولیدى یونیتک 
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About
یونیتک 
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ServicesExperience

مشاوره و کارشناسى در هر زمان 
اندازه گیرى در هر زمان 

ارائه نقشه و پیش فاکتور در کمترین زمان حداکثر24 ساعت 
UPVC تعویض پنجرهاى قدیمى فلزى با پنجره دو جداره
تولید انواع درب و پنجره هاى دو جداره  UPVC ، آلومینیوم 

تولید نسل جدید تورى 

BUTIA / بوتیا ایران (تکنولوژى ساخت اتریش - مواد افزودنى آلمان)  بوتیا ایران (تکنولوژى ساخت اتریش - مواد افزودنى آلمان) 
VISTABEST / ویستابست ایران 
WINCLASS / ویـن کالس 

SARAY / ساراى 
  

 (WINKHAUS GU - ROTO - SIEGENIA - AUBI) برندهاى آلمان و ترك

خدمات گروه صنعتى یونیتک 

تنوع در طرح و نوع بازشوى درب و پنجره 
سهولت در تمیزى و نظافت 

مقاومت در برابر اشعه ماوراى بنفش UV و حذف اثرات مخرب آن 
کاهش چشمگیر آلودگى صوتى تا 40 دسى بل 
مقاومت در برابر ضربه ، باد و طوفان هاى شدید 

کاهش در هزینه هاى اجراى تاسیسات سرمایشى و گرمایشى کاهش در هزینه هاى اجراى تاسیسات سرمایشى و گرمایشى 
ساختمان 

درزبندى کامل و جلوگیرى از ورود قطرات آب ، آالینده هاى 
هوا ، گرد و غبار و ... 

UPVC تقویت مضاعف با بکارگیرى پروفیل گالوانیزه در داخل
عدم نیاز به سرویس هاى مکرر نگهدارى از قبیل تعویض و رنگ 

آمیزى و ... 
سادگى نصب در کمترین زمان سادگى نصب در کمترین زمان 

ضریب امنیتى باال با استفاد از یراق آالت مرغوب 
غیر قابل اشتعال 

قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست 

با توجه به اعالم تحقیقات سازمان بهینه سازى مصرف 
سوخت در ایران حدود 45٪ از اتالف انرژى از طریق پنجره 
ها صورت میگیرد. در این خصوص بخش ساختمان با داشتن 
سهم 35٪ در مصرف انرژى یکى از صنایعى است که سهم 

باالیى را در این زمینه به خود اختصاص داده. 

یونیتک یونیتک 

UPVC امتیازات استفاده از درب و پنجره هاى

درصد اتالف انرژى 

 استفاده از بهترین برند هاى پروفیل 

 استفاده ازبهترین برندهاى یراق آالت اروپایى 

Roof: 15 %

Wall:

20 %

Basement: 10 %

Windows:
  45 %

Window
apertures:
10 %
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UPVCUPVC

پنجره هاى دو جداره از نظر باز شدن داراى مدل هاى مختلفى مى باشند که با توجه به یراق آالت مصرفى تنوع بیشترى 
به خود مى گیرند از این رو پنجره هاى UPVC  از نظر باز و بسته شدن در اقسام زیر ساخته مى شوند. 

UPVC انواع پنجره هاى

مجتمع 350 واحدى اوقاف (  بلوار امیریه) 
پروژه 240 واحدى تعاونى مسکن ، مهندس پروانه 
پروژه 627 واحدى تعاونى مسکن ، مهندس پروانه 

شرکت مروافن – 500 واحد (نیشابور) 
مسکن مهر کاشمر (45 واحد ) 

پروژه وحدت (نیروى انتظامى ،  خیابان وحدت)  
شرکت گاز ( نبش چهارراه خیام ) شرکت گاز ( نبش چهارراه خیام ) 

معاونت نیروى انتظامى (حاشیه بلوار ملک آباد) 
بیمارستان مرکزى تربت حیدریه 
شرکت گاز خانگیران سرخس 

سازمان هتل دارى (میدان تلویزیون) 
هتل یکتا ( جنب بازار رضا )  

شرکت وند (ساختمان مرکزى مخابرات – تربت حیدریه) 
پروژه مجد ( بلوار مجد ) پروژه مجد ( بلوار مجد ) 

بانک کشاورزى مرکزى (فاروج) 
رستوران گراناز (بلوار وکیل آباد) 

و هزاران پروژه دیگر که در این سالها افتخار همکارى  
با آنها را داشته ایم. 

یونیتک یونیتک 

UPVC رزومه درب و پنجره هاى
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AluminiumAluminium

• ظریف، شکیل زیبا و مستحکم 
• نصب سریع و آسان به طریقه پیچ و فوم پالست 

• ضریب ایمنى باال در برابر سرقت 
• قابلیت نصب جدیدترین یراق آالت تک  و دوحالته و فولکس واگنى 

از معتبرترین کارخانجات اروپایى 
• داراى الستیکهاى مخصوص هوابند بین لنگه و چهارچوب جهت  داراى الستیکهاى مخصوص هوابند بین لنگه و چهارچوب جهت 

جلوگیرى از نفوذ گرما، سرما، آلودگى صوتى و لرزش 
• سبک ودر عین حال مقاوم در برابر عوامل جوى 

• امکان زاویه بندى چهار چوب فریم و لنگه به صورت پانچ هیدرولیک 
و بست هاى مخصوص 

• غیرقابل اشتعال و بدون تغییر شکل، رنگ و رنگ پریدگى در محدوده 
دمایى 45 تا 85 درجه 

• عدم محدودیت در طرح، رنگ و ابعاد، تولید اشکال منتظم و غیر  عدم محدودیت در طرح، رنگ و ابعاد، تولید اشکال منتظم و غیر 
منتظم و منحنى 

• قابلیت نصب شیشه 4 تا 28 میلى متر تک، دو یا سه جداره بدون 
محدودیت سایز 

• میزان انبساط در دماى 38 درجه تا 2 میلى متر 
• عایق در برابر نفوذ باران، باد، گرد و غبار، آلودگى صوتى و لرزش 

• امکان درجه بندى پنجره ها و ایجاد خم توسط پنجره هاى مسطح به  امکان درجه بندى پنجره ها و ایجاد خم توسط پنجره هاى مسطح به 
صورت N ضلعى با لولۀ آداپتورى در زوایاى مختلف 

• قابلیت آبکارى آنود ایزینگ رنگى (آنادایز) و سفید خود رنگ و 
رنگهاى پادر کوتینگ الکترو استاتیک پلى استردار و رنگهاى دکورال 

چوب و پرانیتى بدون محدودیت رنگ 
• امکان نصب فالشینگ کف پنجره و روکوب درنماى داخلى و خارجى 

جهت درزگیرى مابین پنجره و فریم آهنى یا دیوار 
• قابلیت بازیافت.  قابلیت بازیافت. 

مزایاى درب و پنجره دوجداره آلومینیومى 

این نوع پنجره برگرفته از آلومینیوم هاى معمولى ،کیلویى یا بازارى 
است که با حذف میلگرد آهنى داخل آن و اضافه نمودن یک لبه 
درانتهاى پروفیل وزن کم و عدم استفاده از میلگرد تنوع رنگى نا 
محدود، استاتیک، دکورال و آنادایز امکان ساخت درب و پنجره با ابعاد 

بزرگ حرکت روان لنگه بازشو در سیستم هاى ریلى. 

یونیتک یونیتک 

آلومینیوم اختصاصى 
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Thermal breakLift & Slide

ترمال بریک به معناى ایجاد یک مانع حرارتى از جنس پلى آمید بین دو پروفیل آلومینیومى است و هدف از تولید آن 
جلوگیرى از انتقال حرارت از فلز آلومینیوم است، اما با توجه به هزینه تولید بسیار باالى شاخه پروفیل. این سیستم از 

پنجره جزء گران ترین درب و پنجره هاى تولید شده محسوب مى شود. 
امکان تنوع در انتخاب رنگ در انواع کدهاى رال و آنادایز با امکان تولید پروفیل هاى دورنگ در سیستم هاى ترمال بریک تنوع 
در سیستم هاى لوالیى و کشویى و امکان انتخاب مناسب با شرایط استفاده از نوارهاى اب بندى و هوابندى مناسب از جنس 

اى پى دى ام 

امکان صرفه جویى در انرژى با سیستم هاى ترمال بریک  

این پنجره جایگزینى است براى پنجره کشویى.یراق آالت در این نوع پنجره دو حرکت را انجام مى دهند:  
بلند شدن بازشو از ریل و حرکت بعدى حرکت کشویى باز شو بر روى ریل مى باشد.  

با توجه به نوع یراق آالت مصرفى در این گروه از محصوالت تا حد بسیار باالیى معضالت سیستم هاى کشویى از نظر هوا بند 
بودن و عایق بودن مرتفع گردیده است. 

یونیتک یونیتک 

lift & slide سیستم درب و پنجره

 ------  ------  ------A B

B

A C

C
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Aluminiumdouble glazed windows

 مجتمع آرمس ( 200 واحد ، جاهد شهر ) 
 مجتمع مسکونى آستان قدس ، 100 واحد ( فرامرز عباسى ) 

 برج آبادگران ( پشت کوهسنگى ، مجتمع تفریحى اقامتى آبادگران ) 
 پروژه 48 واحدى مجتمع مسکونى بهارستان ( خیابان بهارستان ) 

 هتل طوبى ( خیابان طبرسى ) 
 سازمان انتقال خون بیمارستان امام رضا (ع) 
 بیمارستان چشم پزشکى خاتم االنبیاء  بیمارستان چشم پزشکى خاتم االنبیاء 

 شرکت بتن ساز مشهد ( پروژه هاشمیه 10 ) 
 ساختمان مرکزى بنیاد مسکن خراسان شمالى  

 گردشگرى ابرده ( شاندیز ) 
 اداره کل ثبت احوال و اسناد خراسان رضوى ( چهارراه خیام ) 

 آقاى لشگرى (هنرستان 5 ) 
 خوابگاه دانشجویى مرحوم  ناظرى – 42 واحد ( میدان ابوطالب ) 

 شرکت مشهد افرا ( خیابان امام رضا )  شرکت مشهد افرا ( خیابان امام رضا ) 
و هزاران پروژه دیگر که در این سالها افتخار همکارى با آنها را داشته ایم. 

رزومه درب و پنجره آلومینیوم 

شیشه دوجداره و یا چند جداره شامل دو یا چند الیه شیشه است که به طور موازى در فواصل مساوى ازیکدیگر قرار گرفته اند 
و توسط فاصل ( اسپیسر) از هم جدا شده اند. در فضاى بین شیشه ها هوا یا گاز بى اثر ( آرگون یا کریپتون ) با فشارى تقریباً 
معادل هواى خارج وجود دارد. در حقیقت همین فضاى مملو از هوا اساس تشکیل شیشه دوجداره (عایق) مى باشد. در شیشه 
دوجداره غالباً از اسپیسرهاى آلومینیومى استفاده مى شود که درون اسپیسر را با ماده رطوبت گیر پر مى کنند، این ماده سبب 
جذب رطوبت هواى مابین شیشه ها مى گردد و توسط مواد درزگیر مناسب ، کامالً آب بندى شده است. اسپیسر هاى مورد 
استفاده در شیشه دوجداره در ضخامتهاى مختلف 6,8,10,12,14,16 میلى متر موجود مى باشد. درتهیه شیشه هاى 
دوجداره، بسته به نیاز و سلیقه مى توان از انواع شیشه هاى معمولى ، رنگى ، رفلکس ،لمینت و سکوریت استفاده کرد. دوجداره، بسته به نیاز و سلیقه مى توان از انواع شیشه هاى معمولى ، رنگى ، رفلکس ،لمینت و سکوریت استفاده کرد. 

خصوصیات شیشه دوجداره 
•   عایق حرارتى  

•  صرفه جویى در مصرف انرژى به میزان 45 درصد  
•  عایق صوتى به میزان حداقل 30 دسى بل 

•  جلوگیرى از نم زدگى شیشه 
•  جلوگیرى از ورود آب، سر وصدا و گرد وخاك به داخل 

•   ایمنى بیشتر نسبت به پنجره هاى تک جداره 
با استفاده از هر متر مربع شیشه دوجداره با فریم استاندارد مى توان در سال به میزان 40 متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویى نمود. 

یونیتک یونیتک 

شیشه دو جداره 
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تورى پلیسه 
upvc تورى ثابت
تورى کشویى 

تورى پلیسه: بهترین و مناسب ترین تورى براى تمامى پنجره ها، درب ها، تراسها و محیط هاى بزرگ مى باشدکه قابلیت نصب از 
چپ به راست و همچنین از راست به چپ را داراست.این تورى در هنگام بسته شدن مانند آکاردئون جمع مى شود. 

تورى مگنتیک: همانند تورى پلیسه بوده ولى با این تفاوت که براى شستشوى تورى پلیسه الزم است تورى را حتما با تورى مگنتیک: همانند تورى پلیسه بوده ولى با این تفاوت که براى شستشوى تورى پلیسه الزم است تورى را حتما با 
بخارشوى شسته ولى تورى مگنتیک را مى توان به راحتى به صورت جمع شده جدا کرده و شستشو دهید. 

انواع تورى پنجره هاى دو جداره 

Aluminium
یونیتک 


