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درباره ما
شــرکت وینوپالســتیک تولیدکننــده انــواع محصــوالت  UPVCدر ایــران از ســال  1358کار خــود را بــا هــدف
بینیــاز کــردن کشــور عزیزمــان از تولیــدات خارجــی آغــاز نمــود وهــم اکنــون یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان
محصــوالت  UPVCدر کشــور مــی باشــد ،در راســتای نیــل بــه همیــن هــدف واال در ســال 1383بــا توجــه بــه نیــاز
بــازار و وجــود دانــش مــورد نیــاز در کارکنــان وینوپالســتیک ،تولیــد نســل جدیــد پروفیلهــای تخصصــی UPVC
را بــا برنــد تجــاری ســاینو آغــاز نمــود و هــم اکنــون پــس از گذشــت چندیــن ســال از تولیــد ورق و پروفیــل
هــای خــاص و بــا بدســت آوردن تجــارب فــراوان گامینــو در تولیــد پوشــش نمــای ســاختمان ســایدینگ و یــراق
آالت مــورد نیــاز بــا ظرفیــت تولیــد  ۱۰۰تــن در مــاه برداشــته اســت  .اگرچــه ایــن شــرکت از ابتــدای تاســیس
تاکنــون فــراز و نشــیب هــای فراوانــی را تجربــه کــرده اســت ،امــا اینــک بــا گذشــت ایــن ســال هــا و بــا اندوختــن
کولــه بــاری از دانــش و تجربــه توانســته اســت بــه یکــی از بزرگتریــن و پیشــرفته تریــن کارخانجــات تولیــدی
محصــوالت  UPVCکشــور منطبــق بــر آخریــن اســتاندارد هــای بیــن المللــی تبدیــل شــود .ایــن امــر در ســایه
مدیریــت علمــی و متعهــد ،نیــروی انســانی کارآزمــوده و مجــرب و آشــنا بــه علــم روز دنیــا ،داشــتن مــدرن تریــن
دســتگاه هــا و کامــل تریــن آزمایشــگاه محقــق شــده اســت.
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شــرکت وینوپالســتیک در زمینــه تولیــد لولــه و اتصاالت  UPVCاز ســایز  16تــا  1200میلیمتر
مــورد مصــرف آب و فاضــاب ،بــرق ســاختمان ،اســتخر و همچنیــن تولیــد انــواع پروفیــل هــای
ســقفی بــا برنــد ســاینو و نماهــای  upvcبــا برنــد ســایدینگ مشــغول بــه فعالیــت میباشــد.
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وینوسایدینگ
ســایدینگها بــرای اولیــن بــار در ســال  1960میــادی در آمریــکا
ســاخته و معرفــی شــدند .طــی چنــد دهــه ایــن ورقهــا بــه علــت زیبایــی
چشــم نــواز و دوام و ســازگاری بســیار زیــاد آنهــا بــا محیــط زیســت
(عملکــرد ســبز) طرفــداران بســیاری در سراســر دنیــا در بیــن معمــاران
و ســازندگان پیــدا نمــود .ایــن ورقهــا نوعــی پوشــش از جنــس UPVC
اســت کــه بــا توجــه بــه ســطح مقطــع خــاص و زوایــای زیبــا ،همچنیــن رنــگ
پذیــری و مانــدگاری رنگهــای پوش ـشها طرفــداران بســیاری در عرصــه
طراحــی نمــای بیرونــی بــه خــود جــذب کــرده اســت و باعــث گردیــده هــم
اکنــون در بیـشاز  5رنــگ و بالــغ بــر 8نــوع یــراق آالت مختلــف در شــرکت
وینوپالســتیک تولیــد و عرضــه گــردد.
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مزایا
چرا باید از وینو سایدینگ برای
نمای ساختمان استفاده کرد؟

ســایدینگهــای  UPVCبدلیــل شــکل ظاهــری زیبــا ،طــول
عمــر بــاال (بیــش از  50ســال) ،ســبک بــودن و عــدم اعمــال
بــار منفــی بــه اســکلت ســاختمان در مقایســه بــا ســایر مصالــح
موجــود در بــازار نظیــر ترموپالســت ،ســنگ ،ســمنت بــورد،
کامپوزیــت ،ســیمان ســفید و غیــره ســهم بزرگــی از بــازار نمــای
ســاختمان را بــه خــود اختصــاص داده اســت .همچنیــن نصــب
آســان و ســریع ،قیمــت مناســب ،عایــق بــودن در برابــر رطوبــت
(بویــژه در شــهرهای شــمالی و مناطــق رطوبــت خیــز) و ســرما و
گرمــا از ویژگیهــای ورقهــای ســایدینگ وینوپالســتیک مــی باشــد.
همچنیــن یــراق آالت کامــل بــرای نصــب را مــیتــوان از مزایــای دیگــر
ســایدینگهای  UPVCوینوپالســتیک بحســابآورد.

 نصب آسان سبک عایق حرارت عدم جذب آب طول عمر باال مقاوم در برابر اشعه uv عایق الکتریسیته تحمل بار خارجی باال مقاومت در برابر شکست و ضربه -ضریب انبساط و انقباض پایین

UNIQUE
 وزن پایین نصب آسان عایق حرارت (مدیریت انرژی) طول عمر باال عدم جذب آب مقاوم در برابر اشعه uv -عایق الکتریسیته و انتقال حرارت
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 رنگ بندی جذاب شکل ظاهری منحصر به فرد ضریب انبساط و انقباض پایین مقاومت در برابر شکست و ضربه مقاوم در برابر آتش (خود خاموش شونده) بی نیاز از نقاشی و رنگ آمیزی پس از نصب اکسسوری و ابزار االت کامل هم جنس پوششvinonewhome
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موارد استفاده پوشش های
سایدینگ:

نمــای ســاختمان هــای اداری ،دولتــی ،مســکونی ،تجــاری و
ویالیــی
پــروژه هــای انبــوه ســازی (بــا توجــه بــه ســرعت بــاالی
نصــب و فــرم ظاهــری بســیار زیبــا)
پوشــش نمــای خارجــی و در بعضــی مواقــع در نمــای
داخلــی انــواع خانــه هــا و ویــا هــای پیــش ســاخته،
پرتابــل ،مســکونی و اداری
8
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اســتفاده بعنــوان دیــوار کاذب و یــا جــدا کننــده در کارخانجــات
تولیــدی
اســتفاده در ایجــاد دیوارهــای کرکــره ای بــرای جلوگیــری از دیــد
مزاحــم ســاختمان هــای شــخصی و اداری

بســیار مناســب جهــت ســازههای ســبک فلــزي و LSF

ســاختمانهای ویالیــی و پیــش ســاخته

Home
Improvement
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اکسسوری های

وینو سایدینگ

نبشی لبه دار

پروفیــل نبشــی لبــه دار بــا طــول  ۴متــر
بــه رنــگ ســفید از جنــس  UPVCاســت.
(اســتفاده ایــن ابــزار پیرامــون و داخــل
پنجرهــا بــوده کــه منجــر بــه کاور شــدن
دور پنجرههــا میشــود).

پوشش پایانی ()Ending

پروفیــل پوشــش پایانــی بــا طــول 3.8
و 6متــر بــه رنــگ ســفید از جنــس UPVC
اســت( .اســتفاده ایــن ابــزار در انتهــای
پوشــش ســایدینگ دیــواره میباشــد).
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پروفیل H

نبشی پهن دور پنجره و درب

پروفیــل  Hبــا طــول  ۴متــر بــه رنــگ
ســفید از جنــس  UPVCاست(.اســتفاده
ایــن ابــزار در محلهایــی کــه پوشــش ورق
ســایدینگ در امتــداد هــم قــرار میگیــرد
و نیــاز بــه ارتبــاط دو ورق بــه یکدیگــر
میباشــد).

پروفیــل نبشــی پهــن دور پنجــره و درب
بــا طــول  ۴متــر بــه رنــگ ســفید از جنــس
 UPVCاســت( .اســتفاده ایــن ابــزار در کادر
اصلــی دور پنجــره و درب میباشــد).

vinonewhome
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پروفیل جی سایز بزرگ ( )G

پروفیل کنج خارجی سایدینگ

پروفیــل  Gســایز بــزرگ بــا طــول  ۴متــر
بــه رنــگ ســفید از جنــس  UPVCاســت.
(اســتفاده ایــن ابــزار دور کادر هــای درب
و پنجــره هــا میباشــد).

پروفیل جی سایز کوچک ( )G

پروفیــل  Gســایز کوچــک بــا طــول  ۴متــر
بــه رنــگ ســفید از جنــس  UPVCاســت.
(اســتفاده ایــن ابــزار دور کادرهــای در و
پنجر ههامیباشــد).
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پروفیــل کنــج خارجــی بــا طــول  ۴متــر
بــه رنــگ ســفید از جنــس  UPVCاســت.
(اســتفاده ایــن ابــزار در کنــج هــای خارجــی
ســاختمان میباشــد).

پروفیل کنج داخلی سایدینگ

پروفیــل کنــج داخلــی بــا طــول  ۴متــر
بــه رنــگ ســفید از جنــس  UPVCاســت.
(اســتفاده ایــن ابــزار در قســمت هــای کنــج
داخلــی بــا زاویــه ۹۰درجــه میباشــد تــا هــم
راســتایی ورقهــای دوطــرف اجــرا پوشــش
داده شــود).
vinonewhome
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رنگبندی سایدینگ

کــد هــای رنگــی ســایدینگ در بیــش از
پنــج رنــگ متنــوع ســفید ،آبــی ،نــوک
مــدادی ،طوســی روشــن و قهــوهای
ســوخته موجــود گردیــده اســت.
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Pick The Right Siding
Color For Your Home

وینو همیشه نو

پوشــش نمــا وینــو ســایدینگ از جنــس  upvcبــا عرضهــای  20و 25
ســانتیمترتولید گردیــده اســت .در طراحیهــای نمــای ســاختمان بــا
ارتفــاع بیــش از 9متــر اســتفاده از ورقهــای عــرض 25ســانتیمتری
باعــث ســهولت و افزایــش ســرعت اجــرا میگــردد و در ســاختمانهای کــم
طبقــه و ارتفــاع پاییــن اســتفاده از ورقهــای عــرض 20ســانتیمتری باعــث
افزایــش زیبایــی ظاهــری در آن میگــردد.
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جدول مقایسه
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