www.hoonamco.ir
info@hoonamco.ir

33︡وا
︡وا،10
،10︎﹑ک
︎﹑ک،︀﹫︫︀﹋
،︀﹫︫︀﹋︡﹫︫
︡﹫︫،︎︀︨︡اران
،︎︀︨︡اران،️﹝﹨
،️﹝﹨︋︀ن﹢︑ا
︋︀ن﹢︑ا،︑︣ان
،︑︣ان
(021)22
(021)2288
8841
4160
60:︦﹋︀﹁
:︦﹋︀﹁،(021)22
،(021)2288
8844
4459
59: :﹟﹀﹚︑
﹟﹀﹚︑
١٦٦٤٦١٤١١٦:﹩︐︧︎︡﹋
١٦٦٤٦١٤١١٦:﹩︐︧︎︡﹋
www.
www.
hoonam-abzar.ir
hoonam-abzar.ir

info@hoonam-abzar.ir
info@hoonam-abzar.ir

آكـادو( )ACCADOفعاليت خود را از سال  2009ميالدي بر اساس رضايتمندي مشتري و برآورده كردن نيازهاي مشتريان با
تكنولوژي پيشرفته ،پرسنل حرفه اي و زيرساخت هاي اصولي در مساحتي بالغ بر  50.000مترمربع بنا نهاد.

در راس��تاي كيفيت برتر محصوالت ،اس��تانداردهاي متعددي منجمله ( TSEتركيه)( RAL ،آلمان) و  ISO9000و ISO9001

اخذ گرديده است.

آكادو يكس��ال پس از آغاز به فعاليت با توليد سيس��تم دو حالته در س��الني به مساخت  15.000متر مربع و با  300نفر پرسنل
مجرب و حرفه اي نسبت به تكميل نمودن كاالي توليدي خود اقدام نمود.

شركت هونـام با هدف تكميل نمودن سبد كاالي قابل ارائه ،نمايندگي آكادو را اخذ و به عنوان انبار ايران اين شركت فعاليت
مي كند.

عمده فعاليت اين ش��ركت بر اس��اس تحقيق در سيس��تم ها و روش ها و هم چنين بازآموزي و آموزش مداوم پرسنل پايه نهاده
شده است.
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6

سیستم دوحالته (دستگیره وسط)

لنگه دوم سیستم دو لنگه بازشو

سیستم دوحالته (دستگیره وسط)

توضيحات

8

توضيحات

کــد

1

اسپانيولت ارتفاع دوحالته 420-530, 270
اسپانيولت ارتفاع دوحالته 530-700, 440
اسپانيولت ارتفاع دوحالته 700-1200, 940
اسپانيولت ارتفاع دوحالته 950-1450, 1190
اسپانيولت ارتفاع دوحالته 1200-1700, 1440
اسپانيولت ارتفاع دوحالته 1700-2200,1940
اسپانيولت ارتفاع دوحالته 1900-2400, 2140

10001.0270.0.2
10001.0440.0.2
10001.0940.0.2
10001.1190.0.2
10001.1440.0.2
10001.1940.0.2
10001.2140.0.2

2

قفل مياني 700-1100, 550
قفل مياني 1100-1300, 750
قفل مياني 1300-1700, 1100
قفل مياني 1700-2000,1450
قفل مياني 2000-2350,1800

10009.0550.0.2
10009.0750.0.2
10009.1100.0.2
10009.1450.0.2
10009.1800.0.2

3

ست بازويي 370-480, 350
ست بازويی 400-650, 520
ست بازويي450-700, 570
ست بازويي 700-950, 820
ست بازويي 950-1150, 1020
ست بازويي 1150-1400, 1270
ست بازويي 1400-1650, 1520

10008.0350.0.2
10008.0520.0.2
10008.0570.0.2
10008.0820.0.2
10008.1020.0.2
10008.1270.0.2
10008.1520.0.2

4

گوشه باال معمولي پين دار

10004.0000.0.2

 4aگوشه باال کوچک پين دار

10006.0000.0.2

5

قطعه اتصال250mm
قطعه اتصال500mm

10041.0250.0.2
10041.0500.0.2

6

قفل امنيتي دوحالته

10069.0000.0.2

7

زاماک قفل امنيتي دو حالته آکس9/13mm

نسبت به پروفيل

8

مکمل قفل دوحالته آکس9/13mm

نسبت به پروفيل

9

لوالي باالي لنگه آکس9mm
لوالي باالي لنگه آکس13mm

20024.0009.0.2
20024.0013.0.2

 10لوالي باالي قاب

10013.0000.0.2

 11ست روکش لوالي باال

*10042.0000.0.

 12لوالی پایین لنگه

10015.0000.0.2

 13لوالي پايين قاب

10016.0000.0.2

 14ست روکش لوالي پايين

*10043.0000.0.

 15زاماک استاندارد آکس9/13mm

نسبت به پروفيل

 16قطعه پايين اسپانيولت420-950

10003.0950.0.2

*  1 :رنگ سفيد  6،رنگ قهوه اي

لنگه دوم سیستم دو لنگه بازشو

کــد

1

اسپانيولت دو لنگه باز شو 720-1200,940
اسپانيولت دو لنگه باز شو 950-1450,1190
اسپانيولت دو لنگه باز شو 1200-1700,1440
اسپانيولت دو لنگه باز شو 1700-2200,1940

10010.0940.0.2
10010.1190.0.2
10010.1440.0.2
10010.1940.0.2

2

قفل مياني 700-1100,550
قفل مياني 1100-1300,750
قفل مياني 1300-1700,1100

10009.0550.0.2
10009.0750.0.2
10009.1100.0.2

 3چفتي آداپتور باال
چفتي آداپتور پايين

10011.0000.0.2
10012.0000.0.2

4

لوالي باالي لنگه آکس 9mm
لوالي باالي لنگه آکس13mm

20024.0009.0.2
20024.0013.0.2

5

لوالي باالي قاب

10013.0000.0.2

 6ست روکش لوالي باال

*10042.0000.0.

 6aست روکش مياني

*10374.0000.0.

7

لوالي وسط قابل تنظيم آکس9mm
لوالي وسط قابل تنظيم آکس13mm

10044.0009.0.2
10044.0013.0.2

8

لوالي وسط مخفي

*10213.0000.0.

 9ست روکش لوالي پايين

*10043.0000.0.

 10لوالي پايين قاب

10015.0000.0.2

 11لوالي پايين لنگه

10016.0000.0.2

 12لوالي باالي لنگه قابل تنظيم

10022.0000.0.2

 13زاماک استاندارد آکس 9/13mm

نسبت به پروفيل

 14زاماک چفتي آداپتورآكس9/13mm

نسبت به پروفيل

 15نگه دارنده

10062.0000.0.2

*  1 :رنگ سفيد  6،رنگ قهوه اي

9

سيستم پنجره تك حالته

سيستم پنجره كشويي

غلطک کشویی  60کیلوگرمی قابل تنظیم
غلطک کشویی  40کیلوگرمی قابل تنظیم

اسپانیولت تک حالته

اسپانیولت کشویی
توضیحات

10

اسپانیولت تک حالته
اسپانیولت تک حالته
اسپانیولت تک حالته
اسپانیولت تک حالته
اسپانیولت تک حالته
اسپانیولت تک حالته
اسپانیولت تک حالته
اسپانیولت تک حالته
اسپانیولت تک حالته
اسپانیولت تک حالته

280-400,280
300-600,400
500-800,600
700-1000,800
900-1200,1000
1100-1400,1200
1300-1600,1400
1500-1800,1600
1700-2000,1800
1900-2200,2000

کــد
10071.0280.0.2
10071.0400.0.2
10071.0600.0.2
10071.0800.0.2
10071.1000.0.2
10071.1200.0.2
10071.1400.0.2
10071.1600.0.2
10071.1800.0.2
10071.2000.0.2

قطعات كشويي
توضیحات

1

اسپانیولت کشویی
اسپانیولت کشویی
اسپانیولت کشویی
اسپانیولت کشویی
اسپانیولت کشویی
اسپانیولت کشویی
اسپانیولت کشویی
اسپانیولت کشویی
اسپانیولت کشویی
اسپانیولت کشویی

280-400,280
300-600,400
500-800,600
700-1000,800
900-1200,1000
1100-1400,1200
1300-1600,1400
1500-1800,1600
1700-2000,1800
1900-2200,2000

کــد
10071.0280.0.2
10071.0400.0.2
10071.0600.0.2
10071.0800.0.2
10071.1000.0.2
10071.1200.0.2
10071.1400.0.2
10071.1600.0.2
10071.1800.0.2
10071.2000.0.2

2

توضیحات

کــد

غلطک کشویی قابل تنظیم جفت چرخ پالستیکی
غلطک کشویی قابل تنظیم جفت چرخ برنجی

10239.0000.0.2
10241.0000.0.2

 2aغلطک کشویی قابل تنظیم تک چرخ پالستیکی
غلطک کشویی قابل تنظیم تک چرخ برنجی

10240.0000.0.2
10242.0000.0.2

3

زاماک کشویی

20275.0000.0.2

4

قطعه مرکزی

20311.0000.0.2

11

اسپانيولت قفل دار در

پنجره كلنگي

بسته

بـاز

بازوی کلنگی 13 cm

بازوی کلنگی 22 cm

آکس سیلندر

قفل انگشتی

آکس دستگیره

بازوی کلنگی تاشو

قفل انگشتی قابل تنظیم

اسپانیولت قفل دار در
توضیحات

12

سیستم پنجره کلنگی
کــد

توضیحات

توضیحات

کــد

کــد

اسپانیولت قفل داردر 1600-1800,(35-85)1600

10049.1600.0.2

مکمل قابل تنظیم بلند

10231.0000.0.2

بازوی کلنگی 13 cm

*10249.0013.0.

اسپانیولت قفل دار در 1800-2000,(35-85)1800

10049.1800.0.2

مکمل قابل تنظیم کوتاه

10234.0000.0.2

بازوی کلنگی 22 cm

*10250.0022.0.

اسپانیولت قفل دار در 2000-2200,(35-85)2000

10049.2000.0.2

بازوی کلنگی تاشو

*10251.0000.0.

اسپانیولت قفل دار در 1600-1800,(28-85)1600

10050.1600.0.2

قفل انگشتی

*10362.0000.0.

اسپانیولت قفل دار در 1800-2000,(28-85)1800

10050.1800.0.2

قفل انگشتی قابل تنظیم

*10375.0000.0.

اسپانیولت قفل دار در 2000-2200,(28-85)2000

10050.2000.0.2

*  1 :رنگ سفيد 6،رنگ قهوه اي

13

دستگيره پنجره

دستگيره در

A

B
فنر دار

دستگیره درقفل دار

دستگیره پنجره

دستگیره سرویس

دستگیره در
توضیحات

توضیحات

کــد

A

B

کــد

L

*10161.0085.0.

35

85

دستگیره پنجره مایرا

*10200.0033.0.

33

دستگیره در مایرا

28

85

دستگیره پنجره مایرا

*10200.0035.0.

35

دستگیره در مایرا

*10163.0085.0.

28

90

دستگیره پنجره مایرا

*10200.0038.0.

38

دستگیره سرویس مایرا

*10167.0090.0.

دستگیره پنجره پالستیکی

*10200.0035.0.

35

*  1 :رنگ سفيد  6،رنگ قهوه اي

*  1 :رنگ سفيد  6،رنگ قهوه اي

14

15

لوالي قابل تنظيم در

لوالي تك حالته

لوالي  75ميليمتر

اندازه A

شابلون لوالي تک حالته

لوالي100/90ميليمتر
قابلیت تنظیم

لوالی قابل تنظیم در سه بعدی
توضیحات

کــد

کــد

1

لوالی درسه بعدی

*10024.0000.0.

لوالي 75mm

*10047.0075.0.

2

شابلون لوالی در سه بعدی

10263.0000.0.9

لوالي 90mm

*10221.0090.0.

لوالي 100mm

*10047.0100.0.

*  1 :رنگ سفيد  6،رنگ قهوه اي

16

لوالهاي استاندارد
توضیحات

لوالهاي استاندارد
توضیحات
شابلون لوالي تک حالته

کــد
10214.0090.0.9

*  1 :رنگ سفيد  6،رنگ قهوه اي

17

اسپانيولت بالكني و قفل

يراق آالت متفرقه

درپوش مونتاژ
کــد

توضیحات
درپوش مونتاژ

*20283.0000.0.

تاکوز تنظیم لنگه
کــد

توضیحات
تاکوز تنظیم لنگه

قفل در اتاق

اسپانیولت تک حالته بالکنی
توضیحات

توضیحات

کــد

اس��پانیولت ت��ک حالت��ه
بالکن��ی 1600mm,F40

10074.1600.0.2

اس��پانیولت ت��ک حالت��ه
بالکن��ی 1800mm,F40

10074.1800.0.2

اس��پانیولت ت��ک حالت��ه
بالکن��ی 2000mm,F40

10074.2000.0.2

قفل در اتاق 35/85

20286.0000.0.1

قفل سرویس
کــد

11005.0000.0.0

توضیحات
قفل سرویس 35/90

کــد
11007.0000.0.0

تاکوز شیشه
کــد

توضیحات
تاکوز شیشه تک جداره ضخیم

20332.0000.0.0

تاکوز شیشه دو جداره ضخیم 4mm

20287.0000.0.0

تاکوز شیشه دو جداره نازک 2mm

20288.0000.0.0

تاکوز شیشه قابل تنظیم 18mm

10280.0000.0.0

دستگیره کشویی همسطح
توضیحات
دستگیره کشویی همسطح

کــد
درپوش تخلیه آب

*10195.0000.0.

توضیحات
درپوش تخلیه آب

18

*  1 :رنگ سفيد 6،رنگ قهوه اي

کــد
*20283.0000.0.

*  1 :رنگ سفيد 6،رنگ قهوه اي

19

