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معـرفـی شـرکـت

امروزهباگســترشصنایعوتوســعهشــبکههایحملونقل،نیاز
بــهپوشــشهایســاختمانیبــامســاحتهایوســیعوویژگیهــای
خــاصســازهایوعملکــردی،بیــشازپیــشاحســاسمیشــود.
الیــهای سیســتمهایی دالفــا، نمــای و ســقف سیســتمهای
هســتندکــهدرکنــاریکدیگــرپوششــیمنحصــربهفــردبــرای
ســقفونمــایســاختمانبهوجــودمیآورنــدومهمتریــنویژگــی
آنهــاانعطافپذیــریبســیاربــاالوقابلیــتاجــرادرانــواعفرمهــای
خــاصوپیچیــدهوهمچنیــنخصوصیــاتمتمایــزآکوســتیکیو

حرارتــیاســت.
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مجــری بزرگتریــن دنــا، آلومینیومــی نمــای مبتکــر شــرکت
ســقفهایفلزیدرســطحکشــور،درســال1387باهدفاجرای
سیســتمهایســقفونمــایفلــزیمطابــقبــاآخریــنتکنولوژیها
واســتانداردهایروزدنیاوباچشــماندازگســترشاینتکنولوژی

درســطحکشــوروخاورمیانــهتأســیسگردیــدهاســت.
بــاتوجــهبــهچشــماندازبلنــدمجموعــهودرراســتاینیــلبــهایــن
هدف،شــرکتمبتکرنمایآلومینیومیدنا،همگامباپیشــرفت
صنعــتســاختماندرجهــان،بــهمعرفــیوعرضــهنوآوریهــای

جدیــدبــانــامتجــاریDalfaگامبرداشــتهاســت.
شــایانذکــراســتدنــاآلومینیــوماولیــنشــرکتایرانــیدارای
گواهینامــهسیســتم دارای و ایســتادرز اســتاندارد گواهینامــه
مدیریتISO9001:2015،سیستممدیریتایمنیوبهداشت
حرفــهایOHSAS18001وسیســتممدیریــتزیســتمحیطــی
و میباشــد TUVAUSTRIAازموسســه ISO14001:2015
افتخــارداردپیچیدهتریــنووســیعترینســطوحپوشــشهای
فلــزیرادربخشهــایمختلــفنظیــراماکــنورزشــی،صنعتــی،
تجــاری،درمانــی،فــرودگاه،ایســتگاهراهآهــنو...درســطحکشــور
اجــرانمــودهوازســال1394فعالیــتخــودرادرســایرکشــورهای

| ترمینال 4 فرودگاه بین المللی) تبریز(منطقــه،آغــازنمــودهاســت.
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گواهـــــــــــــینامه ها
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| ساختمان استخر دانشگاه علوم پزشکی ایران )تهران(| ویالی برادران کوچکتر )لواسان(

|  ایستگاه مترو فرودگاه بین المللی امام خمینی )تهران(
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عملکرد سازه ای:
 طراحــی سیســتم های ســقف دالفــا کــه بــا همــکاری مهندســان 
داخلــی و خارجــی صــورت گرفتــه به هــدف ایجــاد مقاومت بــاال در برابر 
نیروهــای ثقلــی و جانبــی نظیــر بــاد در ارتفاع هــای بســیار بــاال صــورت 
گرفتــه اســت. ایــن امــر در کنــار ســبک بــودن ســقف ضامــن پایــداری 
و عملکــرد مطلــوب ســازه ای ایــن نــوع پوشــش در طــول عمــر مفیــد 

ســاختمان حتــی در شــرایط ســخت جــوی می باشــد.

انعطــــاف پذیری:
از دیگــر ویژگی هــای متمایــز کننده سیســتم های ســقف و نمــا دالفا، 
انعطاف پذیــری و قابلیــت انطبــاق بــا فرم هــای هندســی گوناگــون 
بــه پیمــان کاران  ایــن امــکان را  ایــن محصــول  می باشــد. طراحــی 
می دهــد تــا به ســرعت و در دوره هــای زمانــی کوتــاه، ایــن سیســتم را 

در انــواع فرم هــای هندســی و دهانه هــا اجــرا نماینــد.

سیســـتمهایایســـتادرزدالفابرپایه5اصلاساســـی
باتوجـــهبهتعهداخالقیومهندســـیمتخصصاناین
شـــرکتطراحـــیشـــدهوتوســـعهپیـــداکردهانـــدکـــه
عبارتنـــدازعملکـــردســـازهای،انعطافپذیـــری،حفـــظ
ایمنـــی،همـــگامبـــودنبامحیـــطزیســـتوانطباقبا

نیازهایمعمـــاریبنا.
حفظ ایمنــــی بنا:

در ســاخت سیســتم های ســقف و نمــای دالفــا  از مــواد خنثــی و 
اشتعال ناپذیر نظیر عایق های معدنی، فوالد و آلومینیوم استفاده 
شــده اســت. لــذا در شــرایط آتش ســوزی ســقف ایســتادرز تمامیــت 
خــود را حفــظ خواهــد کــرد و جــان ســاکنان و آتش نشــانان را به خطــر 

نخواهــد انداخــت.

همگام بودن با محیط زیست:
تمــام مــواد و مصالــح اســتفاده شــده در الیه هــای سیســتم های 
ســقف و نمــای دالفــا، طبــق ISO 14001:2015 قابــل بازیافــت بــوده 
و پــس از عمــر مفیــد ســاختمان امــکان بازیابــی و اســتفاده مجــدد را 

دارا می باشــند.

انطباق با نیاز های معماری بنا:
طراحــی ایــن سیســتم ها بــا در نظرگیــری امــکان اجــرا در فرم هــا و 
اشــکال هندســی مختلــف و امــکان تولیــد بــا رنگ هــا و پوشــش های 
گوناگــون، انطباق پذیــری هرچــه بیشــتر بــا خواســته های معمــاران را 

حاصــل شــده اســت.
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| پایانه و پارکسوار شرق )تهران(
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سیستم های سقف دالفا

| ورزشگاه گوالن )سنندج(
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| ایستگاه مترو مرکزی هشتگرد )البرز(
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سیستم های سقف دالفا

شـــرکت مبتکرنمای آلومینیومی دنا در ســـال های اخیر از شرکت های 
پیشـــرو صنعت ســـقف های فلزی در ایران و جهان بوده اســـت.

سیستم سقف های دالفا ، سیستم هایی با کارایی و عملکرد منحصر 
به فـــرد هســـتند که برای انـــواع ســـقف ها در ابعاد و اشـــکال گوناگون 

مورد اســـتفاده قرار می گیرند.
 تمامی سیســـتم های ســـقف دالفا در دسته سیستم های 2 پوسته 
)Double Skin Facade( قـــرار می گیرنـــد. در این سیســـتم ها، فضای 
خالی مابین دو پوسته، برقراری جریان هوا در درون سیستم را ممکن 
 )Spacer(می ســـازد. این دو پوسته توسط یک سیســـتم فاصله انداز
از یک دیگـــر جـــدا شـــده و مابیـــن آن هـــا الیه پشـــم ســـنگ به منظور 

عایق بندی حرارتی و آکوســـتیکی قرار می گیرد.
3 تیپ سیســـتم سقف دالفا شامل سقف ایســـتادرز دالفا، سقف 
ذوزنقه ای دالفا و سقف سینوسی دالفا است.  تمامی این سیستم ها 
بر اساس اصول اولیه شرکت مبتکرنمای آلومینیومی دنا یعنی کارایی 
بـــاال، انعطاف پذیری منحصـــر به فرد، ایمنی بـــاال و همگامی با محیط 

زیســـت طراحی و ساخته شده اند.

پوسته خارجی
پوسته داخلی

عایق بندی حرارتی
عایق بندی رطوبتی

لوازم جانبی

ورق ایســـتادرز آلومینیومی دالفا
 ورق سینوســـی )کاربرد سازه ای(

سنگ پشم 
فویـــل آلومینیـــوم 4 الیه  μm  220 تا 240

آبرو سیستم 
)Walkway(جانبی تجهیزات 

سیســـتم برف گیر دالفا
فالشینگ سیستم 

مزایای سیستم 

•  بستری مناسب جهت اجرای پنل خورشیدی
•  انعطاف پذیری باال

•  پوشش سقف در شیب تند سقف
•  پوشش سقف های منحنی

•  سهولت اجرا
•  نصب سریع

•  وزن سبک سیستم
•  ویژگی های متمایز آکوستیکی
•  گارانتی 10 ساله شرکت دالفا

•  غیر قابل اشتعال
•  فالشینگ های مختص سیستم

•  همگامی با محیط زیست
•  قابل بازیافت بودن 

•  بستری مناسب جهت اجرای بام سبز بر روی پوشش نهایی

سیستم سقف ایستادرز دالفا

سیســـتم ســـقف ایســـتا درز از ســـه بخش سیســـتم فاصله انداز، الیه های عایق بندی و پروفیل ایســـتادرز دالفا تشکیل شـــده است. برای 
پوشش پوسته بیرونی این سیستم )ورق ایستادرز( از روکش pvdf یا پلی استر استفاده می گردد. ویژگی بارز این سیستم ، انعطاف پذیری 

باالی آن برای پوشـــش ســـقف های با اشـــکال پیچیده و یا در ســـقف های با شـــیب تند با هدف رســـیدن به نهایت زیبایی می باشد.
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اجزاء سیستم

1.  ورق ایستادرز آلومینیومی دالفا
2.  پایه کلیپس ایستادرز دالفا

3.  کلیپس ایستادرز دالفا
4.  پروفیل امگا
5.  پشم سنگ

6.  ورق سینوسی
)Vapor Barrier Layer(7.  الیه بخاربند

انواع فالشینگ های مورد استفاده در سقف

فالشـــینگ عضوی از سیســـتم ســـقف یا نما اســـت که به منظور 
پوشـــش گوشـــه ها ،لبه ها و بازشـــوها و آب بندی کلی سیســـتم 
مورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد. در زیر تعدادی از فالشـــینگ های 
مورد اســـتفاده در سیســـتم ســـقف یا نما شـــرکت دالفا نمایش 

داده شـــده است.

انواع ورق های ایستادرز
قابل استفاده درسیستم های

سقف دالفا
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ابعاد و اندازه ها
پرداخت

متریال مصرفی
آزمایش بار استاتیکی

460 mm x 250 mm
RAL  آلومینیوم طبیعی  قالب گیری شده و ماشینی، پرداخت رنگی

آلومینیوم دایکاست
DIN EN 516 آزمایش شده و مورد تأیید طبق

Walkway  سیستم

سیســـتم Walkway دالفا یک سیستم مدوالر آلومینیومی است. 
این سیستم از شبکه هایی سبک، با دوام و انعطاف پذیر تشکیل 
شـــده که بر روی سیســـتم سقف ایستادرز دالفا نصب گردیده و از 

مهم ترین مزایای آن ســـرعت و سهولت نصب آن می باشد.

Walkway مزایای سیستم

•  قابلیت تنظیم از صفر تا 45 درجه
•  اتصال ایمن به سقف های شیب دار دالفا

•  قابلیت انجام پرداخت های گوناگون نظیر پرداخت طبیعی
RAL آلومینیوم تا هرگونه پوشش رنگ    

•  مطابقت کامل با ظاهر سقف های ایستادرز
•  اتصال به لبه های درزهای سقف بدون نیاز به سوراخ کاری

    در پوشش آلومینیومی 
DIN EN 516 تست و تأیید شده توسط  •

یـــک  ایجـــاد  به منظـــور  دالفـــا  متوالـــی  آلومینیومـــی  شـــبکه های 
دسترســـی ایمن به ســـقف های شـــیب دار دالفا طراحی شـــده اند.  
از ایـــن سیســـتم می بایســـت در تمامـــی ســـقف هایی کـــه نیاز به 
نگهـــداری مـــداوم دارند، نظیر ســـقف هایی کـــه دارای دودکش ها، 
اسکیالیت ها و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و یا سیستم های 

خورشـــیدی می باشـــند، اســـتفاده نمود. 
ایـــن شـــبکه ها  بـــه سیســـتم متصـــل شـــده و قابلیـــت نصـــب 
بـــر روی ســـقف هایی بـــا هـــر زاویـــه ای از 0 تـــا  45 درجـــه را توســـط 
بســـط های نیـــم دایـــره ای ایســـتا، دارا می باشـــند. این بســـط ها، از 
آلومینیـــوم قالب گیـــری شـــده با دقت میکرون ســـاخته شـــده اند 
و توســـط پیچ هـــای ضدزنـــگ گیره ای، بـــه لبه ی درزهای سیســـتم 
ســـقف ایســـتا درز متصل می شـــوند. از مهم ترین مزیت های این 
سیســـتم، عـــدم نیاز به ســـوراخ کاری برای ایجاد اتصال در ســـقف 
و در نتیجـــه عـــدم ایجـــاد هرگونه خاللـــی در خاصیـــت عایق بودن 

می باشد.  ســـقف 
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سیستم برف گیر دالفا

ریـــزش بـــرف از ســـقف های فلـــزی می توانـــد آســـیب های جدی به 
آبروهـــا و دیگـــر لـــوازم جانبی ســـقف وارد کند. سیســـتم برف گیر 
دالفا توســـط دســـتک هایی، مانع از حرکت توده ای برف به ســـمت 
لبه های ســـقف شـــده و از احتمال ریزش آن به پایین ســـاختمان 
و ایجـــاد خطر بـــرای عابرین و یا آســـیب به آبروها و... پیشـــگیری 
می کند و بدین وســـیله باعث افزایش عمر مفید سیســـتم سقف 

ایســـتادرز می گردد.
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سیستم سقف ذوزنقه ای دالفا

سیستم ســـقف ذوزنقه ای دالفا از سه بخش سیستم فاصله انداز، 
الیه هـــای عایق بنـــدی و پروفیـــل ذوزنقـــه ای دالفـــا تشـــکیل شـــده 
اســـت. بـــرای پوســـته بیرونی این سیســـتم از فـــوالد گالوانیـــزه و  یا 
ورق ذوزنقـــه ای آلومینیومـــی بـــا روکش pvdf یا پلی اســـتر اســـتفاده 
می گردد. این ســـقف، سیستمی مقرون به صرفه با عملکرد ممتاز و 

انعطاف پذیری باالســـت.

مزایای سیستم 

•  انعطاف پذیری در پوشش سقف ها با فرم های گوناگون
•  سهولت اجرا
•  نصب سریع

•  وزن سبک سیستم
•  ویژگی های متمایز آکوستیکی
•  گارانتی 10 ساله شرکت دالفا

•  غیرقابل اشتعال
•  فالشینگ های مختص سیستم

•  همگامی با محیط زیست
•  قابل بازیافت بودن 

پوسته خارجی

پوسته داخلی
عایق بندی حرارتی
عایق بندی رطوبتی

35 mm ورق ذوزنقه ای آلومینیومی یا فوالد گالوانیزه گام
55 mm ورق ذوزنقه ای آلومینیومی یا فوالد گالوانیزه گام
75 mm ورق ذوزنقه ای آلومینیومی یا فوالد گالوانیزه گام

ورق ذوزنقه ای )کاربرد سازه ای(
پشم سنگ

فویل آلومینیوم 4 الیه  μm  220 تا 240

اجزاء سیستم

1.  ورق ذوزنقه ای آلومینیومی یا فوالد گالوانیزه
2.  فاصله انداز z یا امگا

3.  ورق سینوسی
4.  سیستم فالشینگ

5.  سیستم آبرو
)Vapor barrier layer(6.  الیه بخاربند
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اجزاء سیستم

1.  ورق سینوسی آلومینیومی یا فوالد گالوانیزه
2.  فاصله انداز z یا امگا

3. ورق سینوسی
4.  سیستم فالشینگ

5.  سیستم آبرو
)Vapor Barrier Layer(6.  الیه بخاربند

سیستم سقف سینوسی دالفا

سیستم سقف سینوسی دالفا از سه بخش سیستم فاصله انداز، 
الیه هـــای عایق بنـــدی و پروفیـــل سینوســـی دالفـــا تشـــکیل شـــده 
اســـت. بـــرای پوســـته بیرونی این سیســـتم از فـــوالد گالوانیـــزه و  یا 
ورق ذوزنقـــه ای آلومینیومـــی بـــا روکش pvdf یا پلی اســـتر اســـتفاده 
می گردد. این ســـقف ، سیســـتمی  مقرون به صرفه با عملکرد ممتاز 

و انعطاف پذیری باالســـت.

مزایای سیستم 

•  انعطاف پذیری در پوشش سقف ها با فرم های گوناگون
•  سهولت اجرا
•  نصب سریع

•  وزن سبک سیستم
•  ویژگی های متمایز آکوستیکی
•  گارانتی 10 ساله شرکت دالفا

•  غیرقابل اشتعال
•  فالشینگ های مختص سیستم

•  همگامی با محیط زیست
•  قابل بازیافت بودن

پوسته خارجی

پوسته داخلی
عایق بندی حرارتی
عایق بندی رطوبتی

35 mm ورق سینوسی آلومینیومی یا فوالد گالوانیزه گام
55 mm ورق سینوسی آلومینیومی یا فوالد گالوانیزه گام
75 mm ورق سینوسی آلومینیومی یا فوالد گالوانیزه گام

ورق سینوسی )کاربرد سازه ای(
پشم سنگ

فویل آلومینیوم 4 الیه  μm  220 تا 240
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سیستم فاصله انداز z و امگا
ایـــن سیســـتم بـــرای ایجـــاد فاصلـــه میـــان دو پوســـته ســـقف های 

ذوزنقـــه ای و سینوســـی دالفـــا مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد.



19

الیه عایق رطوبتی دالفا

الیـــه بخاربنـــد دالفـــا یک الیـــه مقـــاوم در برابر رطوبت بـــا بار آتش 
پاییـــن اســـت کـــه از فویـــل آلومینیومـــی چندالیـــه تقویت شـــده 
ســـاخته شـــده و با ملزومات استاندارد  EN 13984 منطبق است.

ساختار این بخاربند از به شرح زیر می باشد.
•  الیه باالیی: فویل آلومینیومی چندالیه تقویت شده

•  پوشش خود چسبنده زیرین

مزایای محصول

EN13984 مورد تأیید استاندارد  •
•  منطبق با استاندارد های DIN 18531 "ایمنی سقف های

   وسیع ساختمان ها در برابر حریق"
•  عایق بندی بسیار باال رطوبت

•  نصب سریع و آسان
•  وزن واحد سطح پایین

•  بار آتش پایین
•  اتصاالت قابل تغییر و اصالح هستند.

•  مقاومت پارگی بسیار باال و لذا قابلیت حرکت افراد
    و کار ساختمانی بر روی آن مهیا است.
•  پوشش قوس های تند، اشکال پیچیده

DIN EN 13970  ویژگی ها با توجه به
ضد آب بودن

نفوذپذیری رطوبت
عملکرد در مقابل حریق

مقاومت در برابر بارهای ضربه ای
مقاومت پارگی

مقاومت برشی مفصل
مقاومت کششی

میزان دوام بعد از پیرشدگی
ضخامت

وزن
میزان صافی

ارزش گرمایی

آزمایش
EN 1928
EN 1931

EN 13501-1
EN 12691

EN 12310-1
EN 12317-2
EN 12311-2

EN 1296 /EN 1931
EN 1849-2
EN 1849-2
EN 1849-2

-

عملکرد محصول
تأیید شده

Sd value ≥ 1.500 m
DIN4102-1 طبق / Class E/B1

A ≥ 150mm
N عرضی: ≤  N / 70 طولی:  ≤  60

400 N/50 mm ≥
≥ 230N/50 mm :مقاومت کششی ماکسیمم / طولی

≥ 500N/50 mm :عرضی
تأیید شده
0.35mm

g/m2 حدود  260
مورد تأیید

≥ 10.5 KJ/ m2

محل استفاده

الیـــه بخاربند دالفا برای ســـقف های عایق رطوبتـــی طبق ملزومات  
DIN18531 و ترجیحـــاً بـــر روی ورق هـــای زیرســـازی ورق ذوزنقه ای 

اســـتفاده می شود.
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سقف کاذب دالفا

سقف کاذب دالفا سیستمی زیبا، انعطاف پذیر و کاربردی است که 
در شـــکل ها، رنگ ها و طرح های گوناگون و در درون فضاهای تجاری، 
اداری و مســـکونی قابل اجرا اســـت. خصوصیت بارز این سیســـتم، 
امـــکان سفارشی ســـازی طـــرح و اجـــرا در فرم های مختلـــف به منظور 

هماهنگی هرچه بیشـــتر با خواســـته های معماران می باشد.
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انواع رنگ های قابل اجرا برای سیستم های سقف دالفا

RAL1000
Green beige 

RAL 5000
Violet blu

RAL7037
Dusty Gray

RAL1003
Signal Yellow

RAL 5002
Ultramarine Blue

RAL7042
Traffic Gray B

RAL 2004
Pure Orange

RAL 5012
Light Blue

RAL 8000
Green Brown

RAL 2012
Salmon Orange

RAL 6001
Emerald green

RAL 8011
Nut Brown

RAL 3000
Flame Red

RAL 6032
Signal Green

RAL9011
Graphite Black
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سیستم های نمای دالفا

| ایستگاه متروی هشتگرد )البرز(
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| پارک آبی بغداد )عراق(
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نمای پنل دالفا
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یـــک سیســـتم انعطاف پذیر، پایا و قابـــل اجرا بر روی انواع اشـــکال و 
فرم های ســـطح بیرونی ســـاختمان اســـت. در طراحی و ســـاخت این 
نمـــا می تـــوان از انواع ورق پنل نظیر ورق ســـاده، ســـوراخ دار، منحنی 
و... اســـتفاده کـــرد و امکان اتصـــال پنل ها به صورت افقـــی و عمودی 

است. فراهم 
 اجرای پوشـــش های گوناگون نظیر تمامی طیف رنگـــی RAL ،امکان 
پوشـــاندن سیســـتم اتصـــال نمـــا )پیچ هـــا(، امکان سفارشی ســـازی 
قاب بنـــدی )سیســـتم فالشـــینگ( نمـــا و... انعطاف پذیری منحصر 

به فـــردی به ایـــن محصول داده اســـت.
در همین راســـتا تیم کارشناســـان شـــرکت دالفـــا همواره آمـــاده ارائه 
مشـــاوره به مشتریان برای انتخاب مناسب ترین محصول هستند. 

روش هـــای گوناگـــون اجـــرای سیســـتم قاب بنـــدی کـــه بـــا توجـــه به 
نیازهـــای خـــاص هـــر پـــروژه قابل تغییر اســـت.

مزایای محصول:

-  انعطاف و تنوع باال در پروفیل سطح و رنگ
-  انعطاف در ابعاد و اندازه پنل ها 

- انعطاف پذیری در نحوه اتصال پنل ها
  )انواع فالشینگ، سطوح ساده و یا الگومند(

-  سهولت  و سرعت نصب و اجرا
-  گارانتی 25 ساله شرکت دالفا

-  سیستم با وزن کم
-  مشخصات مطلوب آکوستیکی

-  اشتعال پذیری بسیار کم
-  محصول منطبق با محیط زیست

-  طراحی فالشینگ های مختص سیستم
-  عایق بندی منحصر به فرد حرارتی و رطوبتی
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)mm( جنس و ضخامت ورق پنل

سیستم زیرسازی
عایق سازی

روکش 
ضخامت

حد اکثر طول پنل

آلومینیوم 
فوالد

سیستم Z و امـــگا
5-4 cm پشم سنگ

Pvdf، پلی استر
1 -2 mm 

4 m

0.9 تا 2 
اســـتفاده از پوشـــش های گوناگـــون در سیســـتم نمای پنـــل دالفا 0.5 تا 1.5

بـــرای همگاهـــی هرچه بیشـــتر بـــا خواســـته های معماران

گزینه های اتصال ساید پنل:
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سیستم نمای ذوزنقه ای 
:)Trapezoidal Facade System(

نمای ذوزنقه ای دالفا، ســـطحی منحصر به فـــرد و جذاب برای بیننده 
ایجـــاد می کننـــد. ایـــن نمـــا قابلیت اجـــرا به صـــورت افقـــی و عمودی 
را داراســـت و اســـتفاده از متریال هـــای گوناگون ، ســـطوح مختلف و 
رنگ هـــای بی شـــمار در آن میســـر اســـت کـــه انعطاف پذیری بســـیار 

باالیـــی به محصـــول می دهد. 
این نما سیســـتمی مقرون به صرفه، منحصر به فرد، انعطاف پذیر و 
قابـــل اجرا در انواع کاربری ها می باشـــد. در این سیســـتم از ورق های 
ذوزنقه ای با ابعاد، مشـــخصات و متریال های گوناگون به عنوان رویه 

نما استفاده می شود.

مزایای محصول

-  انعطاف و تنوع باال در متریال، پروفیل سطح و رنگ
-  قابلیت اجرا به صورت افقی و عمودی

-  سهولت نصب و اجرا
-  هزینه کمتر در مقایسه با سایر محصوالت

-  نصب سریع
-  گارانتی 25 ساله شرکت دالفا

-  سیستم با وزن کم
-  مشخصات مطلوب آکوستیکی

-  اشتعال پذیری بسیار کم
-  محصول منطبق با محیط زیست

-  طراحی فالشینگ های مختص سیستم

جنس

سیستم زیرسازی
عایق سازی

روکش 

آلومینیوم
فوالد
مس

فوالد ضد زنگ
سیســـتم فاصله انداز z و امگا 

پشم سنگ
پلی استر  ،Pvdf
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سیستم نمای سینوسی دالفا
:)Sinusoidal Faced System(

نمـــای سینوســـی دالفا  قابلیـــت اجرا به صـــورت افقی و عمـــودی را 
دارا هســـتند و استفاده از متریال های گوناگون، سطوح مختلف و 
رنگ ها و پوشـــش های گوناگـــون که انعطاف پذیری بســـیار باالیی 
به محصول می دهد، از بارزترین ویژگی های این سیســـتم اســـت. 
این نما سیســـتمی مقرون به صرفه، منحصر به فرد، انعطاف پذیر 
و قابـــل اجـــرا در انـــواع کاربری هـــا می باشـــد. در ایـــن سیســـتم از 
ورق هـــای سینوســـی با ابعاد، مشـــخصات و متریال هـــای گوناگون 

به عنـــوان رویه نما اســـتفاده می شـــود.

مزایای  محصول

-  انعطاف و تنوع باال در متریال، پروفیل سطح و رنگ
-  قابلیت اجرا به صورت افقی و عمودی

-  سهولت نصب و اجرا
-  هزینه کمتر در مقایسه با سایر محصوالت

-  نصب سریع
-  گارانتی 25 ساله شرکت دالفا

-  سیستم با وزن کم
-  مشخصات مطلوب آکوستیکی

-  اشتعال پذیری بسیار کم
-  محصول منطبق با محیط زیست

-  طراحی فالشینگ های مختص سیستم

جنس

سیستم زیرسازی
عایق سازی

روکش 

آلومینیوم
فوالد
مس

فوالد ضد زنگ
سیستم فاصله انداز z و امگا 

پشم سنگ
Pvdf ، پلی استر
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انواع رنگ های قابل اجرا برای سیستم های نمای دالفاانواع گوناگون الگوهای سطح پنل ها

RAL1000
Green beige 

RAL 5000
Violet blu

RAL7037
Dusty Gray

RAL1003
Signal Yellow

RAL 5002
Ultramarine Blue

RAL7042
Traffic Gray B

RAL 2004
Pure Orange

RAL 5012
Light Blue

RAL 8000
Green Brown

RAL 2012
Salmon Orange

RAL 6001
Emerald green

RAL 8011
Nut Brown

RAL 3000
Flame Red

RAL 6032
Signal Green

RAL9011
Graphite Black
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آکوستیکی: خصوصیات 

بـــا توجـــه بـــه افزایـــش تقاضا بـــرای طراحـــی آکوســـتیک فضاهای 
ســـاختمانی، شـــرکت دالفا سیستم های ســـقف و نما متنوعی با 
قابلیـــت انطباق بـــا نیازهای گوناگـــون آکوســـتیکی طراحی نموده 

است.
سیســـتم های دالفـــا به جهت ســـاختار الیـــه ای و متشـــکل بودن 
از اجـــراء منفصـــل در کنـــار یک دیگـــر، قابلیـــت تغییر در اجـــزاء یا 
افزایـــش در آن هـــا را در راســـتای تطبیـــق با خواســـته های کارفرما 
ممکن می ســـازد.  الزم به ذکر اســـت عموماً از طراحی آکوســـتیک 
در ســـاخت فضاهـــای آموزشـــی، اســـتخرها، ســـینماها و هتل هـــا 

می گردد. اســـتفاده 
در طراحـــی آکوســـتیک 2 اصـــل اساســـی مـــورد توجـــه واقع شـــده 

است.
• جذب صوت

• کاهش شدت صدا 
سیســـتم های ایســـتادرز بـــرای هـــر 2 مـــورد فـــوق راه حل هایـــی 
پیش بینـــی کرده انـــد و نتایـــج آزمایـــش نمونه هـــای قبلـــی گـــواه 

تاییـــد ویژگی هـــای آکوســـتیک ایـــن سیســـتم اســـت.

کاهش شدت صدا:

نتایـــج آزمایش هـــا نشـــان می دهـــد سیســـتم های آلومینیومـــی 
دالفـــا عملکـــرد مطلوب تـــری در کاهـــش صـــدا در مقایســـه بـــا  
 U-value 0.25 پنل های کامپوزیت دارند. با مقایســـه استاندارد
از پنـــل کامپوزیـــت و سیســـتم های نمـــای دالفـــا، db 10 کاهش 
بیشـــتر صدا مشـــاهده شـــده اســـت. و این مقدار تقریبـــاً برابر 
نصـــف  شـــدت صدا در مقایســـه بـــا پنل های کامپوزیت اســـت.

جذب صدا:

 )Perforated( ســـوراخ دار  فـــوالدی  عرشـــه های  از  اســـتفاده 
درسیســـتم های ســـقف دالفـــا به مقـــدار قابـــل توجهـــی عملکـــرد 
سیســـتم را در راســـتای جـــذب صـــدا بهبـــود می بخشـــد. ایـــن 

عرشـــه ها جاذب صـــدا بوده و منجر به کاهش صـــدا در فضاهای 
داخلـــی ســـاختمان می شـــوند. همچنیـــن عرشـــه های ســـوراخ دار 
)Perforated Deck( در کنـــار قابلیت جذب صدای باال، عملکرد 
مناســـبی نیز در کاهش شـــدت صدا دارند. الزم به ذکر است در 
این نوع ســـقف ها، ضخامت نهایی با ســـقف های با عرشـــه های 

فـــوالدی معمول، یکســـان خواهـــد بود.
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ضد حریق بودن:

از بارزتریـــن ویژگی هـــای سیســـتم های ســـقف و نمـــای دالفا، ضد 
حریـــق بـــودن و حفاظت از جان ســـاکنان در مواقع خطر اســـت. در 
هنگام آتش ســـوزی تمامی سیســـتم ها  2 الی 4 ســـاعت در برابر 
آتـــش مقاومت نمـــوده و به مـــدت 15 تا 30 دقیقه به عنوان ســـپر 

حرارتی عمـــل خواهند کرد.
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لـــوور

لوور یک عنصر ســـاختمانی اســـت کـــه عمدتا برای ســـایه اندازی 
بـــر روی نمـــا و پنجره هـــا و جلوگیـــری از تابـــش مســـتقیم نـــور 
خورشـــید مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیرنـــد. در ســـال های اخیـــر 
لوورهـــا به ســـبب دارا بـــودن پتانســـیل ایجاد فرم هـــای منحصر 
بـــه فـــرد و چشـــم گیر در فضاهـــای داخلـــی و خارجی ســـاختمان، 
بـــه یکـــی از محبوب تریـــن المان هـــای طراحـــی معمـــاران تبدیـــل 
شـــده اند  و عمده تریـــن اســـتفاده از ایـــن سیســـتم ها در فضای 

داخلـــی به طراحـــی ســـقف کاذب اختصـــاص دارد.
از لوورهـــا در درهـــا و پنجره هایـــی کـــه نیـــاز بـــه تبادل هـــوا دارند 

نظیـــر درهـــای اتاقک تأسیســـات نیـــز اســـتفاده می گردد.

لوور نما دالفا
لوورهای ســـایه انداز شـــرکت دالفـــا به 3 صـــورت لوورهای قوطی، 
دوکـــی و فـــرم Z طراحی و در ســـایزهای مختلف تولید می شـــوند.

انعطاف پذیـــری در طراحـــی، کاهـــش چشـــم گیر مصـــرف انـــرژی 
ســـاختمان و قابلیـــت نصـــب در شـــبکه های عمـــودی و افقـــی از 

خصوصیـــات بـــارز ایـــن سیستم هاســـت.

لوور دوکی دالفا
لـــوور دوكـــی با مقطـــع بیضی و بـــا ابعـــاد 100 الـــی 350 میلی متر 
طراحـــی و تولید می شـــود كـــه عمدتاً جهـــت ســـایه اندازی بر روی 
نماهای شیشـــه ای و جلوگیری از ورود  نور مســـتقیم خورشید به 

داخل ســـاختمان مورد اســـتفاده قـــرار می گیرد.  
مطابـــق آزمایشـــات و تحقیقـــات انجام شـــده در صورتـــی كه این 
نوع لوورها با فواصل مناســـب در نمای ســـاختمان مورد اســـتفاده 
قـــرار گیرنـــد از اتالف انرژی  تا حدود 20 درصد جلوگیری می کنند. 
ایـــن لوورهـــا قابلیت قرارگیـــری در شـــبکه های افقـــی و عمودی و 
همچنیـــن قابلیـــت چرخش در راســـتای محور خود و بـــا توجه به 

نور خورشـــید را دارا می باشند.
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لوورهای مستطیلی )box( دالفا

لوورهای قوطی با مقطع مســـتطیل شـــكل و با ابعاد متنوع طراحی و 
تولید می شـــود و جهت جلوگیری از تابش نورمســـتقیم خورشید و 
زیبابخشـــی به قسمت های مختلف نمای ســـاختمان مورد استفاده 

می گیرد. قرار 

مزایای سیستم

•   جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید به نما
•   سایه اندازی بر روی نما و کاهش دمای داخل ساختمان

•   کاهش قابل توجه مصرف انرژی
•   ابزاری برای ایجاد فرم های منحصر به فرد و جذاب در نمای بنا

•   قابلیت تنظیم زاویه لوور با توجه به اقلیم منطقه و زاویه
     تابش نور خورشید

•   امکان سفارشی سازی ابعاد و شکل لوور
•   سهولت اجرا
•   نصب سریع

•   بار آتش پایین
•   قابلیت بازیافت 

•   همگامی با محیط زیست 
•   گارانتی 10 ساله شرکت دالفا

•   وزن سبک سیستم

لوور زد شكل )Z form( دالفا

ایـــن نـــوع لوورها معمـــوالً از ورق هـــای آلومینیومی بـــا ضخامت های 
مختلف قابل طراحی و تولید هستند و توسط عملیات برش كاری و 
خم كاری به اشـــكال مختلف در می آیند و بیشـــترین استفاده آن ها 

در پوشـــاندن دیواره های اتاقک تأسیســـات می باشد.

پروفیل لوور

متریال

ابعاد

پوشش

لوور مستطیلی  )باکس(

لوور دوکی )بیضی(

Z شکل

آلومینیوم،  فوالد گالوانیزه

100 الی 350 میلی متر)ابعاد بزرگ تر به درخواست مشتری(

anodized پوشش ،RAL رنگ پودری الکترواستاتیک
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لوور در فضای داخلی

در فضاهای داخلی از لوورها  اغلب در طراحی ســـقف کاذب اســـتفاده می گردد که به عنوان راه حلی برای پوشـــش سقف داخلی فضاهای اداری 
و تجاری مورد اســـتفاده قرار می گیرند. وزن ســـبک و قابلیت تولید در ابعاد و اشـــکال  مختلف از مهم ترین مزایای این سیستم است.
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انواع رنگ های قابل اجرا برای سیستم های لوور دالفا

RAL1000
Green beige 

RAL 5000
Violet blu

RAL7037
Dusty Gray

RAL1003
Signal Yellow

RAL 5002
Ultramarine Blue

RAL7042
Traffic Gray B

RAL 2004
Pure Orange

RAL 5012
Light Blue

RAL 8000
Green Brown

RAL 2012
Salmon Orange

RAL 6001
Emerald green

RAL 8011
Nut Brown

RAL 3000
Flame Red

RAL 6032
Signal Green

RAL9011
Graphite Black
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سیستم های در و پنجره دالفا
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شـــرکت دنـــا آلومینیـــوم مجـــری باکیفیت تریـــن سیســـتم در و 
حرارتـــی  عایق بنـــدی  بـــا  آلومینیومـــی  پروفیل هـــای  پنجره هـــای 
بی نظیر در ســـطح کشـــور می باشد. مشـــخصه متمایزکننده این 
سیســـتم ها  کیفیـــت منحصـــر به فـــرد در کنـــار ظرافـــت و زیبایی 
مثال زدنیشـــان می باشـــد. سیســـتم درهـــا و پنجره هـــای دالفا به 
دو دســـته درهـــا و پنجـــره ای لوالیـــی و درها و پنجره های کشـــویی 

می گردد. تقســـیم 
در این سیستم ها امکان بازشدن در و پنجره ها توسط ریل زیرین 
سیســـتم میسر می شـــود. عمق نشـــیمن گاه این سیستم ها 5 تا 
10 ســـانتی متر و طـــول و عرض آن ها به درخواســـت کارفرمـــا و با در 
نظرگیـــری محدودیت هـــای فنـــی تعیین می شـــود. انعطاف پذیری 
بـــاال در شـــکل و ابعاد، تنوع رنگ و پوشـــش، عایق بنـــدی حرارتی و 

رطوبتـــی عالی مهم ترین ویژگی های این سیستم هاســـت.

در و پنجره های لوالیی دالفا
 :)Hinged Systems(

همان طور که از اســـم این سیســـتم ها پیداست، 
این سیســـتم ها بـــا اســـتفاده از لوال باز و بســـته 
می شـــوند. انعطاف پدیـــزی باال در شـــکل و ابعاد، 
و  عایق بنـــدی حرارتـــی  پوشـــش،  و  رنـــگ  تنـــوع 
رطوبتـــی عالـــی و قابلیـــت تعبیـــه محـــور چرخش 
در راســـتاهای مختلـــف از ویژگی هـــای بـــارز ایـــن 
سیستم هاســـت. عمق نشیمن گاه این سیستم 
5 الـــی 6 ســـانتی متر و عـــرض و طـــول آن هـــا بـــا 
درخواســـت کارفرما و با توجه بـــه محدودیت های 

فنـــی تعییـــن می گردد.
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انواع مدل های در و پنجره های کشویی دالفا

در و پنجره چند لنگه Core vision دالفا

در و پنجره کشویی Lift & Slide 4500 دالفا

سیستم پنجره کشویی  Sliding 6200  دالفا



39

مزایای سیستم

•   انعطاف پذیری باال در فرم و ابعاد
•   امکان اجرای انواع پوشش های پودری و  Anodized مات و براق

•   سهولت نصب و سرعت اجرا
•   عایق بندی حرارتی و رطوبتی منحصر به فرد

•   امکان اجرای دو رنگ سطح داخلی و  خارجی
•   کاهش قابل مالحظه مصرف انرژی ساختمان و همگامی با محیط زیست

•   عایق بندی فوق العاده آکوستیکی 
•   عدم لرزش سیستم در اثر وزش شدیدترین بادها

•   مقاومت باال در برابر آتش و جلوگیری از نفوذ آتش به درون ساختمان
•   کیفیت فوق العاده یراق آالت

)RAL قابلیت ساخت در انواع رنگ ها)طیف   •

انواع رنگ های قابل اجرا برای سیستم های در و پنجره دالفا

RAL1000
Green beige 

RAL 5000
Violet blu

RAL7037
Dusty Gray

RAL1003
Signal Yellow

RAL 5002
Ultramarine Blue

RAL7042
Traffic Gray B

RAL 2004
Pure Orange

RAL 5012
Light Blue

RAL 8000
Green Brown

RAL 2012
Salmon Orange

RAL 6001
Emerald green

RAL 8011
Nut Brown

RAL 3000
Flame Red

RAL 6032
Signal Green

RAL9011
Graphite Black
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| نمایشگاه  بین المللی )اصفهان(
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خیابان شریعتی،خیابان کالهدوز،بین چهار راه قنات و 
دیبــاجی جنوبی ، کوچـه حافظ، پالک یک ، طبـقه سوم

تلفن:02172894000
فکس:02122573082

کدپستی:1951636733

Info@dalfa.co:روابطعمومی
Sale@dalfa.co:واحدفروش


