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پیام شادروان مهندس داریوش طهماسبی 

مؤسس مجتمع بوتیا صنعت در مراسم 

افتتاحیه، خرداد ماه سال 1384
منابع غنی کش��ور عزی��ز ما، نه تنها جوابگ��وی نیاز ملت ما 
هس��تند، بلکه نیاز بس��یاری از جوامع دیگر را نی��ز برآورده

می سازد. پس بر ماست که با آینده نگری، در مورد رفع اتالف 
انرژی بیندیشیم و حرکت کنیم. بخش ساختمان با داشتن 
سهمی حدود 35% در مصرف انرژی موظف است تا در جهت 

اخذ تدابیر الزم قدم بردارد. 
بنابراین هدف ما در راستای خدمت در جهت منافع ملی، ارتقاء 
صنعت س��اختمان، اشتغال زایی برای جوانان و بهینه سازی 
مصرف انرژی، ما را بر آن داش��ت تا با تأس��یس مجتمع بوتیا 

صنعت، به تولید پروفیل uPVC و شیشه های دو جداره جهت 
ساخت در و پنجره بپردازیم. این تدبیری است که ما به سهم 
خود برای حل  مش��کل اتالف انرژی اندیشیده ایم. امیدواریم 

صاحبان دیگر صنایع نیز به این مهم توجه کنند. 
داریوش طهماسبی

به نام خدا
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مجتمع بوتیا صنعت در جهت ارتقاء کیفیت صنعت ساختمان، 

تحقق سیاس��ت های بهینه س��ازی مصرف س��وخت کشور، 

جلوگیری از اتالف س��رمایه های مل��ی و کاهش هزینه خانوار 

در ش��هریور ماه 1381 تأسیس شد. کارخانجات این مجتمع 

در زمینی به مس��احت 11 هکتار و زیربنایی در حدود 25،000 

مترمربع در شهرک صنعتی شماره 2 کرمان احداث گردید و در 

خرداد ماه 1384 به بهره برداری آزمایشی رسید و تولید تجاری 

از سال 1385 آغاز شد.

این مجتمع در فاز اول طرح شامل استقرار خطوط و ماشین 

آالت پیش��رفته دارای ظرفی��ت تولید س��االنه 9،000 تن انواع 

پروفیل uPVC جهت اس��تفاده در س��اخت در و پنجره های 

لوالیی و کش��ویی 150،000 مترمربع شیش��ه های دوجداره و 

100،000 مترمربع در و پنجره های uPVC می باشد. 

در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه ی بنیانگذار مجتمع 

بوتیا صنعت، اجرای فازهای دوم و سوم تا دستیابی به میزان 

100،000 تن پروفیل در سال در جریان می باشد. 
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گواهینامه و استانداردها: 

uPVC  گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای پروفیل •

• گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای شیشه دوجداره

uPVC  گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای پنجره •

• گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه 17025

• پروانه کاربرد استاندارد تشویقی

ISO 14001:2004 برخورداری از استاندارد •

OHSAS 18001:2007 برخورداری از استاندارد •

ISO 9001:2008 برخورداری از استاندارد •

• واحد تولیدی نمونه اداره استاندارد استان کرمان سال های 90، 91، 92 و 93

• واحد تولیدی نمونه استاندارد کشوری، مهر 92
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پروفیل های یو پی وی سی



مجتمع بوتیا صنعت     13مجتمع بوتیا صنعت     12

 :uPVC پروفیل های

با توس��عه صنایع پتروش��یمی و اهمیت صرفه جویی در مصرف و 

جلوگیری از اتالف انرژی، پروفیل های uPVC که دارای خاصیت 

عایق در تبادل حرارت می باشد، ابتدا در کشورهای اروپایی بجای 

پروفی��ل های آهن��ی و آلومینیومی در س��اخت در و پنجره مورد 

استفاده قرار گرفت و در حال حاضر بخش عمده ای از سهم بازار 

را به خود اختصاص داده است. 

در ایران، تولید پروفیل uPVC در دهه اخیر آغاز گردید و بازار استفاده 

از آن رو به افزایش می باشد. 

مواد اولیه و ترکیب آن  

پروفیل های مجتمع بوتیا صنعت دارای گواهینامه فنی مرکز تحقیقات 

راه، مسکن و شهرسازی می باشند که با استفاده از مواد اولیه درجه 

یک و بکارگیری از ماش��ین آالت و تجهیزات مدرن و اعمال کنترل 

کیفیت منطبق با اس��تاندارد RAL آلم��ان در فرآیند تولید پروفیل 

uPVC، نسبت به تولید و عرضه آن به بازار مصرف اقدام می نماید.

بدیهی اس��ت کس��ب رضایت مش��تریان محت��رم از کیفیت باالی

پروفیل های بوتیا، همواره مشوق بسیار موثری برای توسعه و حضور 

مستمر این مجتمع در بازار درب و پنجره بوده است.
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مقاطع
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Art.No.: TD5 Art.No.: TD1

Art.No.: TD2

Art.No.: TD4

65

60

45.2

85

45

50

68

38

  60  

64
  

  18.5  

  34  

Mullion 
Art.No.: TD3
Weight: 1420 gr/m

Renovation Frame Cover 68x38 
Art.No.: TM2
Weight: 470 gr/m

Renovation Frame  
Art.No.: TM1
Weight: 1310 gr/m

Overhung 64  
Art.No.: TM4
Weight: 1130 gr/m

Overhung Outside Opening Door Sash
Art.No.: TM3
Weight: 1670 gr/m

96

56

60

45

45

Frame 1500
Art.No.: TS1

58

38

60

45

Window Sash 1500
Art.No.: TS2

60

74

54

45

45

54

Mullion 1500
Art.No.: TS3

75

35

60

45

Art.No.: TD6

Art.No.: TD7

  74.5  

Fixed Slider Frame 2
Art.No.: TM5
Weight: 1570 gr/m  

40

23.5

  6
2 

   57  

Art.No.: TD8

Art.No.: TD5 Art.No.: TD1

Art.No.: TD2

Art.No.: TD4

65

60

45.2

85

45

50

68

38

  60  

64
  

  18.5  

  34  

Mullion 
Art.No.: TD3
Weight: 1420 gr/m

Renovation Frame Cover 68x38 
Art.No.: TM2
Weight: 470 gr/m

Renovation Frame  
Art.No.: TM1
Weight: 1310 gr/m

Overhung 64  
Art.No.: TM4
Weight: 1130 gr/m

Overhung 
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Art.No.: TE9

Window Sash
Art.No.: TD9

Art.No.: TE0

Window Sash
Art.No.: TE1

Art.No.: TE2

Art.No.: TE3
Cover Fixed Slider Frame

Art.No.: TE4

Art.No.: TE6

Art.No.: TE9

Window Sash
Art.No.: TD9

Art.No.: TE0

Window Sash
Art.No.: TE1

Art.No.: TE2

Art.No.: TE3
Cover Fixed Slider Frame

Art.No.: TE4

Art.No.: TE6

Art.No.:

Art.No.: TE8

Art.No.: TE5

Art.No.: TF2

Pipe Adaptor
Art.No.:TF3

Art.No.: TF4

42

20

16
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Art.No.: TF0
Weight: 1140 gr/m

در ح��ال حاض��ر تع��داد 33 ن��وع پروفیل ب��رای س��اخت در و

 پنج��ره های لوالئ��ی و کش��ویی در مجتمع بوتی��ا صنعت تولید

می گ��ردد. پروفیل های مجتمع بوتیا صنعت در سیس��تم س��ه 

محفظه ای با ارتفاع 60 میلی متر طبق اس��تاندارد RAL آلمان و 

با استفاده از مواد اولیه و ترکیب مناسب شرایط جوی کشور تولید 

و عرضه می گردد. 

استحکام قاب 

به منظور استحکام بخش��یدن به قاب اصلی و قاب باز شو شیشه 

و نصب مناس��ب ی��راق آالت، در س��اخت در و پنج��ره از مقاطع

 پروفیل های گالوانیزه با ضخامت حداقل 1/5 میلی متر اس��تفاده

می شود. مقاطع پروفیل گالوانیزه حسب نوع مقطع پروفیل متفاوت 

بوده و می بایستی در سرتاسر پروفیل قرار داده شود.
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پروفیل های رنگی و روکش شده
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پروفیل های رنگی: 

به طور کلی پروفیل های uPVC به رنگ سفید تولید و مورد استفاده 

قرار می گیرد. از دیدگاه آرشیتکتی و دکورسازی داخلی، پروفیل های 

رنگی و یا رنگ شده نیز مورد استفاده می باشد و مجتمع بوتیا صنعت 

امکانات الزم را جهت رنگ آمیزی پروفیل حسب درخواست مشتریان 

در اختیار دارد. 
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پروفیل های روکش شده: 

ب��ه منظور ایج��اد طرح های تزئینی و رنگ��ی از روکش های تزئینی 

اس��تفاده می ش��ود. کیفیت مرغوب روکش ، چس��ب و همچنین 

تجهیزات روکش زنی اهمیت داشته و مجتمع بوتیا صنعت امکانات 

الزم را جه��ت تولید و عرضه پروفیل های روکش ش��ده را حس��ب 

سفارش در اختیار دارد. 

uPVC تنوع رنگ و طرح روکش پروفیل های

Sherwood G

Golden Oak Winchester Xa

Black Cherry
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شیشه های 2 و 3 جداره
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مجتمع بوتیا صنعت مواد اولیه مورد استفاده در ساخت شیشه های 

چند جداره را بر اساس کیفیت و مشخصات از پیش تعیین شده از 

مناب��ع داخلی و خارجی، با اعمال کنترل کیفیت، انتخاب و تأمین

می نماید. شیشه جام به طور کلی از تولید کنندگان و فروشندگان 

داخلی تامین و سایر مواد شامل فاصله گذار )Spacer(، چسب های 

بوتیل و پلی س��ولفید و رطوبت گیر )Dessicant( مس��تقیمًا توسط 

شرکت از ایتالیا وارد می گردد. 

ساخت شیشه های چند جداره در خطوط تولید تمام اتوماتیک تحت 

تکنولوژی اطریش )خریداری شده از کمپانی مشهور الیسک( صورت 

می گیرد. خط تولید مجهز به سیس��تم تزریق گاز آرگون همزمان با 

پرس و چس��ب زدن دو الیه شیشه به یکدیگر )on-line( می باشد و 

عایق بندی اولیه و ثانویه بنحوی اس��ت که از نفوذ هوا به داخل دو 

جداره و تشکیل احتمالی مه گرفتگی جلوگیری می نماید. 

امتیازات استفاده از شیشه های چند جداره: 

عمده ترین مزایای استفاده از شیشه های چند جداره در پنجره های 

ساخته شده از پروفیل uPVC عبارتند از: 

• عایق صوتی و گرد و غبار

• عایق در مقابل تبادل حرارت بین داخل و خارج ساختمان 

• جلوگیری از اتالف انرژی

)Georgian Bar( قابلیت استفاده از تزئینات بین دو جداره •

   و تمیز ماندن تزئینات در طول عمر شیشه.

شیشه های چند جداره ساخته شده در مجتمع بوتیا صنعت دارای 

گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشد. 
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شیشه های تزیین شده
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Germanella system profiles

Germanella Shiny Gold
Germanella Shiny Silver

شبکه های تزیینی با استفاده از پروفیل های مختلف و نوع متفاوت اتصاالت متشکل از دو نوع کلی می باشد :  

• پروفیل های آلومینیومی به رنگ های نقره ای و طالیی با پهنای 9 میلیمتر

)Germanella( و ضخامت 5/5 میلیمتر شناخته شده تحت عنوان جرمنال

Victoria system profiles

Victoria 16x7
Victoria 25x7

• پروفیل های آلومینیومی سفید یا رنگی در پهنای 16 و 25 میلی متر و

)Victoria( ضخامت 7 میلی متر شناخ�ته شده تحت عنوان پروفیل ویکتوریا

شبکه های تزیینی برای بکارگیری در شیشه های 

دوجداره، قابلیت ارائـه طرح های جذاب مورد نظر 

آرشیتکت را داشته و عالوه بر آن به دلیل آنکه 

درفاصله بین دو جداره شیشه قرار می گیرد، درطول 

عمر شیشه تمیز و زیبا باقی می ماند.

در واقع شیشه های مزین به شبکه های تزیینی 

)Georgian Bar( با دارا بودن سطح بدون مانع 

درمقایسه با شیشه هایی که با چسباندن مقاطع

بـر روی آن و یا شبکه سازی با پروفیل وادار 

)Mullion(، به سهولت قابل نظافت بوده و

محلی برای جمع شدن گرد و غبار در گوشه یا

سطح پروفیل تزیینی وجود ندارد .

 با شبکه های تزیینی 
طرحی نو به زندگی بدهیم!
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Germanella System | Patterns

Victoria System | Patterns

Code: G-15Code: G-19 Code: G-17Code: G-23

Code: G-11 Code: G-07

لوزی
طالیی

فرفوژه
طالیی

الماس
طالیی

لی لی
طالیی

طرح ها و چیدمان های ذکر شده با کلیه گل های تزیینی زیر قابل اجراست .

Code: G-09 Code: G-05

Code: V-25

چهار پر
سفید، نقره ای، طالیی

Code: V-18

Code: V-13Code: V-07Code: V-04

شمسه 
طالیی

الگانت
 طالیی
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گل ویکتوریا سفید

678 5 4 3 2 1

Gold - 1- طالیی

White - 2- سفید

Walnut V - 3- طرح چوب گردویی

Winchester XA - 4- طرح چوب روشن

Black Cherry - 5-طرح چوب آلبالویی تیره

White / Black Cherry - 6- طرح چوب آلبالویی تیره / سفید

Stripe Douglas - 7- طرح چوب روشن

White /Stripe Douglas - 8- طرح چوب روشن / سفید

789 6 5 4 3 2 1

Gold - 1- طالیی

White - 2-سفید

Golden Oak - 3- طرح چوب بلوط طالیی

Walnut V - 4- طرح چوب گردویی

Winchester XA - 5-طرح چوب روشن

Black Cherry - 6- طرح چوب آلبالویی تیره

White / Black Cherry - 7- طرح چوب آلبالویی تیره / سفید

Stripe Douglas - 8- طرح چوب روشن

White /Stripe Douglas - 9- طرح چوب روشن / سفید
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آزمایشگاه
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آزمایشگاه

کس��ب اطمینان از کیفیت مطلوب و رعایت استاندارد محصوالت 

تولیدی در مجتمع بوتیا صنعت با انجام آزمایش های کنترل کیفیت 

در کلیه مراحل ورود مواد اولیه، حین ساخت و محصول ساخته شده 

در آزمایشگاه مجهز این مجتمع صورت می گیرد.

 ص��دور محصوالت بوتیا صرفًا با مهر تأیید و آزمایش��گاه قابل انجام 

می باشد.

پارامترهای مورد آزمایش

پارامترهایی که طبق اس��تانداردهای ش��ناخته شده در بخش های 

مختلف مورد آزمایش قرار می گیرد به شرح زیر می باشد: 

مواد اولیه
• اندازه گیری رطوبت مواد اولیه 

• سنجش چگالی و انالیز ترکیب مواد 

پروفیل
• سنجش مقاومت پروفیل در برابر دمای زیر صفر 

 )Impact resistance by falling mass at low temperature(

• اندازه گیری انقباض و انبساط در گرم و سرد شدن 

• مقایسه ابعاد هندسی با نقشه های تأیید شده 

• اندازه گیری وزن در واحد طول 

• سنجش استحکام جوش گوشه ها

شیشه چند جداره
• کیفیت شیشه جام

• حصول اطمینان از کیفیت مواد رطوبت گیر 

• سنجش چسبندگی و مقاومت عایق اولیه و ثانویه 

• آزمایش شیشه دوجداره در دمای پایین بمنظور حصول اطمینان 

از عدم بخار زدگی

در و پنجره 
• انتخاب یراق آالت مناسب با نوع عمل در و پنجره 

• رعایت استفاده از مقاطع گالوانیزه تقویتی با اندازه تعیین شده

• کنترل نصب صحیح یراق آالت و شیشه دو جداره 

گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه 17025

نظر به مجهز بودن آزمایشگاه مجتمع بوتیا صنعت به تجهیزات الزم و 

دقت عمل در انجام آزمایش های کنترل کیفیت، این مجموعه موفق 

به اخذ گواهینامه ی تأیید صالحیت آزمایشگاه 17025 گردیده است.
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