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ـــت  ـــاز مل ـــوی نی ـــا جوابگ ـــه تنه ـــا، ن ـــز م ـــور عزی ـــی کش ـــع غن مناب
مـــا هســـتند، بلکـــه نیـــاز بســـیاری از جوامـــع دیگـــر را نیـــز 
ـــری، در  ـــده نگ ـــا آین ـــه ب ـــت ک ـــر ماس ـــس ب ـــازد. پ ـــی س ـــرآورده م ب
مـــورد رفـــع اتـــاف انـــرژی بیندیشـــیم و حرکـــت کنیـــم. بخـــش 
ـــرژی  ـــرف ان ـــدود 35% در مص ـــهمی ح ـــتن س ـــا داش ـــاختمان ب س
موظـــف اســـت تـــا در جهـــت اخـــذ تدابیـــر الزم قـــدم بـــردارد.  
بنابرایـــن هـــدف مـــا در راســـتای خدمـــت در جهـــت منافـــع ملـــی، 
ارتقـــاء صنعـــت ســـاختمان، اشـــتغال زایـــی بـــرای جوانـــان 
ــا  ــا بـ ــت تـ ــر آن داشـ ــا را بـ ــرژی، مـ ــرف انـ ــازی مصـ ــه سـ و بهینـ
ـــل uPVC و ـــد پروفی ـــه تولی ـــت، ب ـــا صنع ـــع بوتی ـــیس مجتم  تأس
پنجـــره  و  درب  ســـاخت  جهـــت  جـــداره  دو  هـــای  شیشـــه 
بپردازیـــم. ایـــن تدبیـــری اســـت کـــه مـــا بـــه ســـهم خـــود بـــرای 
حـــل  مشـــکل اتـــاف انـــرژی اندیشـــیده ایـــم. امیدواریـــم 
ــد. ــه کننـ ــم توجـ ــن مهـ ــه ایـ ــز بـ ــع نیـ ــر صنایـ ــان دیگـ صاحبـ

داریوش طهماسبی

پیام مهندس
داریوش طهماسبی

مؤسس مجتمع بوتیا صنعت
در مراسم افتتاحیه،

خرداد ماه سال 1384
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هویــت بصــری، نماینــده برجســته تریــن تصویــر از نــام تجــاری 
ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــه ارتب ــوردی ک ــا م ــت. تنه ــه ای اس ــر مجموع ه

ــد.  ــی کن ــم م ــت آن را فراه ــول و فعالی ــرکت، محص ش
مدیریــت مجتمــع بوتیــا صنعــت در ابتــدای ســال 1399 بــا 
هــدف بــروز رســانی و پویایــی برنــد خــود، تصمیــم بــه بــاز 
طراحــی هویــت بصــری نــام تجــاری بوتیــا گرفــت و هویــت 
بصــری جدیــد را بــا گســتره بیشــتر و پویاتــر رونمایــی کــرد. 
نشــانه جدیــد، برگرفتــه از نشــانه قبلــی مجتمــع بوتیــا صنعــت 
و نشــان دهنــده عنصــری پویــا و شــفاف بــا خطــوط تیــز و 
محکــم ســعی در نشــان دادن دقــت و شــفافیت مجموعــه و 

ــت.  ــتریان اس ــا مش ــک ب ــاط نزدی ــراری ارتب برق
ــری  ــت بص ــل هوی ــی کام ــرای طراح ــه ای ب ــد، پای ــانه جدی نش
 جدید و توســعه آن در طراحی پتــرن، انتخاب رنگ و فونت های

سازمانی شده است. 
نشــانه جدیــد، همــراه بــا نشــانه نوشــته بوتیــا تکمیــل شــده و 
از ایــن بــه بعــد محصــوالت بــا برنــد بوتیــا شــناخته مــی شــوند. 
ــت و  ــری درس ــا، تصوی ــد بوتی ــری جدی ــت بص ــا هوی ــن رو ب از ای

ــت.  ــم داش ــرکت خواهی ــارج ش ــل و خ ــجم از داخ منس

هویت بصری جدید بوتیا
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صنعــت  کیفیــت  ارتقــاء  جهــت  در  صنعــت  بوتیــا  مجتمــع 
ســاختمان، تحقــق سیاســت های بهینه ســازی مصرف ســوخت 
کشــور، جلوگیــری از اتــاف ســرمایه هــای ملــی و کاهــش هزینــه 
ــن  ــات ای ــد. کارخانج ــیس ش ــاه 1381 تأس ــهریور م ــوار در ش خان
مجتمــع در زمینــی بــه مســاحت 11 هکتــار و زیربنایــی در حــدود 
25،000 مترمربــع در شــهرک صنعتــی شــماره 2 کرمــان احــداث 
گردیــد و در خــرداد مــاه 1384 بــه بهــره بــرداری آزمایشــی رســید 

و تولیــد تجــاری از ســال 1385 آغــاز شــد.

و خطـوط  اسـتقرار  شـامل  طـرح  اول  فـاز  در  مجتمـع   ایـن 
ماشـین آالت پیشـرفته دارای ظرفیـت تولیـد سـاالنه 9،000 تـن 
 انواع پروفیل uPVC جهت استفاده در ساخت درب و پنجره های

لوالیـی و کشـویی، 150،000 مترمربـع شیشـه هـای دوجـداره و 
uPVC اسـت.  100،000 مترمربـع درب و پنجـره هـای 

مجتمع بوتیا صنعت

 کاتالوگ جامع  بوتیا   2۰2۱         |         9   8        |         کاتالوگ جامع  بوتیا   2۰2۱  



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

 uPVC گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای پنجره •
• گواهینامه تأیید صاحیت آزمایشگاه 17025 

• پروانه کاربرد استاندارد اجباری 
  ISO 14001: 2015  برخورداری از استاندارد •

  OHSAS 18001: 2007  برخورداری از استاندارد •
   ISO 9001: 2015  برخورداری از استاندارد •

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

گواهینامه و استانداردها: 

Quality
Made by
Butia
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پروفیل یو پی وی سی



بــا توســعه صنایــع پتروشــیمی و اهمیــت صرفــه جویــی در 
ــه  ــای uPVC ک ــل ه ــرژی، پروفی ــاف ان ــری از ات ــرف و جلوگی مص
ــدا در  ــد، ابت ــی باش ــرارت م ــادل ح ــق در تب ــت عای دارای خاصی
کشــورهای اروپایــی بجــای پروفیــل هــای آهنــی و آلومینیومــی 
در ســاخت درب و پنجــره مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و در حــال 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــازار را ب ــهم ب ــده ای از س ــش عم ــر بخ حاض

ــت.  داده اس

:uPVC پروفیل های
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ــی  ــه فن ــت دارای گواهینام ــا صنع ــع بوتی ــای مجتم ــل ه پروفی
بــا  کــه  هســتند  شهرســازی  و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز 
اســتفاده از مــواد اولیــه درجــه یــک و بکارگیــری از ماشــین آالت و 
تجهیــزات مــدرن و اعمــال کنتــرل کیفیــت منطبــق با اســتاندارد 
RAL آلمــان در فرآینــد تولیــد پروفیــل uPVC، نســبت بــه تولیــد 

و عرضــه آن بــه بــازار مصــرف اقــدام مــی نمایــد.
بدیهــی اســت کســب رضایــت مشــتریان محتــرم از کیفیــت 
بــاالی پروفیــل هــای بوتیــا، همــواره مشــوق بســیار موثــری 
ــازار درب و  ــع در ب ــن مجتم ــتمر ای ــور مس ــعه و حض ــرای توس ب

پنجــره بــوده اســت.

مواد اولیه و ترکیب آن   
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مقاطع



سری بوتیا
سیستم لوالیی

Tilt & Turn
Systems

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

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

Mullion 2
Art.No.: TM7
Weight: 1340 gr/m

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

Window Sash
Art.No.: TD2
Weight: 1400 gr/m

Door Sash
Art.No.: TD4
Weight: 1660 gr/m

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

Overhung
Art.No.: TD5
Weight: 900 gr/m

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

Frame
Art.No.: TD1
Weight: 1300 gr/m

 کاتالوگ جامع  بوتیا   2۰2۱         |         21   20        |         کاتالوگ جامع  بوتیا   2۰2۱  



سری بوتیا
سیستم کشویی

Sliding
SystemsSlider Frame

Art.No.: TD6
Weight: 1320 gr/m

Slider Door Sash
Art.No.: TE0
Weight: 1460 gr/m

Slider Window Sash
Art.No.: TD9
Weight: 1270 gr/m

Slider Sash Connector
Art.No.: TE4
Weight: 240 gr/m

Interlock Door Sash
Art.No.: TE2
Weight: 330 gr/m

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

Slider Frame Triple Track
Art.No.: TD8
Weight: 1740 gr/m

Fixed Slider Frame
Art.No.: TD7
Weight: 1470 gr/m

Cover Fixed Slider Frame
Art.No.: TE3
Weight: 210 gr/m

Interlock Window Sash
Art.No.: TE1
Weight: 300 gr/m

Mosquito Sash
Art.No.: TE9
Weight: 490 gr/m
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سری بوتیا
پروفیل های کمکی

Auxiliaries

Glazing Bead 34mm
Art.No.: TE6
Weight: 300 gr/m

Glazing Bead 18mm
Art.No.: TE8
Weight: 200 gr/m

Angle Section 40x50
Art.No.: TF4
Weight: 380 gr/m

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

Pipe
Art.No.: TF2
Weight: 900 gr/m

Pipe Adaptor
Art.No.: TF3
Weight: 600 gr/m

Glazing Bead 7mm
Art.No.: TE7
Weight: 160 gr/m

Glazing Bead 16mm
Art.No.: TM6
Weight: 200 gr/m

Frame Extention
Art.No.: TM8
Weight: 290 gr/m

Static Couplimng
Art.No.: TF1
Weight: 1400 gr/m

Coupling
Art.No.: TE5
Weight: 300 gr/m
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سری بوتیا 1500
سیستم لوالیی

Tilt & Turn
Systems

بــه منظــور اســتحکام بخشــیدن بــه قــاب اصلــی و قــاب بــاز شــو 
ــره  ــاخت درب و پنج ــراق آالت، در س ــب ی ــب مناس ــه و نص شیش
ــل 1/5  ــت حداق ــا ضخام ــزه ب ــای گالوانی ــل ه ــع پروفی از مقاط
میلــی متــر اســتفاده مــی شــود. مقاطــع پروفیــل گالوانیــزه 
حســب نــوع مقطــع پروفیــل متفــاوت بــوده و مــی بایســتی در 

ــود. ــرار داده ش ــل ق ــر پروفی سرتاس

ــاخت درب و  ــرای س ــل ب ــوع پروفی ــداد 35 ن ــر تع ــال حاض در ح
 پنجــره هــای لوالئــی و کشــویی در مجتمــع بوتیــا صنعــت تولیــد

ــتم  ــت در سیس ــا صنع ــع بوتی ــای مجتم ــل ه ــردد. پروفی ــی گ م
 RAL ســه محفظــه ای بــا عــرض 60 میلــی متــر طبــق اســتاندارد
ــرایط  ــب ش ــب مناس ــه و ترکی ــواد اولی ــتفاده از م ــا اس ــان و ب آلم

جــوی کشــور تولیــد و عرضــه مــی گــردد. 

استحکام قاب

Mullion 1500
Art.No.: TS3
Weight: 1120 gr/m

Frame 1500
Art.No.: TS1
Weight: 1020 gr/m

Window Sash 1500
Art.No.: TS2
Weight: 1200 gr/m
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پروفیل های رنگی و روکش شده



ــد و  ــفید تولی ــگ س ــه رن ــای uPVC ب ــل ه ــی پروفی ــور کل ــه ط ب
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. از دیــدگاه معماری و دکورســازی 
مــورد  نیــز  شــده  رنــگ  یــا  و  رنگــی  هــای  پروفیــل  داخلــی، 
ــات الزم را  ــت امکان ــا صنع ــع بوتی ــد و مجتم ــی باش ــتفاده م اس
ــتریان در  ــت مش ــب درخواس ــل حس ــزی پروفی ــگ آمی ــت رن جه

اختیــار دارد. 

پروفیل های رنگی
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ــای ــش ه ــی از روک ــی و رنگ ــای تزئین ــرح ه ــاد ط ــور ایج ــه منظ  ب
روکــش،  مرغــوب  کیفیــت  شــود.  مــی  اســتفاده  تزئینــی 
ــته و ــت داش ــی اهمی ــش زن ــزات روک ــن تجهی ــب و همچنی  چس
ــه  ــد و عرض ــت تولی ــات الزم را جه ــت امکان ــا صنع ــع بوتی مجتم
پروفیــل هــای روکــش شــده را حســب ســفارش در اختیــار دارد. 

آلومینیومماتمتالیکطرح چوب

پروفیل های روکش شده

Black Cherry

Sherwood G

Walnut V

Winchester XA

Pyrite

Bronze
Platinum

Crown
Platinium

Anthracite
Grey
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بــا توجــه بــه گســترش دانــش معمــاری و طراحــی نماهــای 
ــی  ــاد هماهنگ ــت ایج ــه جه ــا ب ــروژه ه ــی از پ ــف، در برخ مختل
ــی  ــره آلومینیوم ــت از پنج ــاز اس ــاختمان نی ــای س ــا نم ــره ب پنج
 اســتفاده شــود کــه در ایــن صــورت مزایــای پنجره یو پی وی ســی
عایــق از دســت خواهــد رفــت. از ایــن رو بــرای بهــره منــدی 
همزمــان از مزایــای عایــق بنــدی پنجــره یــو پــی وی ســی و نمــای 
ــش  ــد روک ــه تولی ــدام ب ــت اق ــا صنع ــع بوتی ــوم، مجتم آلومینی
آلومینیومــی بــرای در ب و پنجــره نمــوده اســت. در ایــن نــوع از 
ــاد ــه ایج ــه ب ــا توج ــده ب ــر ش ــوارد ذک ــر م ــاوه ب ــره ع  درب و پنج
انتقــال  ضریــب  میــزان  پنجــره  ســطح  در  بیشــتر  الیــه  یــک 

یابــد.  مــی  کاهــش  توجهــی  قابــل  میــزان  بــه  آن  حــرارت 
 اســتفاده از روکــش آلومینیــوم در پنجــره هــای یــو پــی وی ســی
باعــث اســتحکام بیشــتر و افزایــش مقاومــت مکانیکــی درب 
و پنجــره نیــز مــی گــردد. روکــش آلومینیومــی تولیــد شــده 
ــاب  ــکان انتخ ــف را دارد و ام ــای مختل ــگ ه ــه در رن ــت ارائ قابلی
 رنــگ مــورد نظــر هماهنــگ بــه نمــای ســاختمان را فراهــم 

می کند. 

• استفاده از  ویژگی و مزایای عایق بندی پنجره یو پی وی سی
    و بهره گیری از نمای آلومینیوم در ظاهر بنا.

• افزایش مقاومت مکانیکی و استحکام درب و پنجره. 
• افزایش میزان عایق بندی حرارتی و صوتی به علت

    اضافه شدن روکش آلومینیوم به پنجره یو پی وی سی. 
• افزایش میزان مقاومت حرارتی پنجره در مقابل

    تابش مخرب خورشید. 
• امکان استفاده از رنگ های متنوع روکش آلومینیوم. 

• صرفه جویی در هزینه خرید نسبت به پنجره آلومینیوم

    ترمال بریک. 

روکش آلومینیوم

مزایای درب و پنجره یو پی وی سی 
با روکش آلومینیوم 

Dark Brown
Aluminum cover

Champagne
Aluminum cover
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شیشه های 2 و 3 جداره



مجتمـع بوتیـا صنعـت مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده در سـاخت 
شیشـه هـای چنـد جـداره را بـر اسـاس کیفیـت و مشـخصات از 
پیـش تعییـن شـده از منابـع داخلی و خارجـی، با اعمـال کنترل 
طـور  بـه  جـام  شیشـه  نمایـد.  مـی  تأمیـن  و  انتخـاب  کیفیـت، 
کلـی از تولیـد کننـدگان و فروشـندگان داخلـی تامیـن و سـایر 
و بوتیـل  هـای  چسـب   ،)Spacer( گـذار  فاصلـه  شـامل   مـواد 

توسـط  مسـتقیمًا   )Dessicant( گیـر  رطوبـت  و  سـولفید  پلـی 
شـرکت از ایتالیـا وارد مـی گـردد. 

تمـام  تولیـد  خطـوط  در  جـداره  چنـد  هـای  شیشـه  سـاخت 
اتوماتیـک تحـت تکنولوژی اطریـش )خریداری شـده از کمپانی 
مشـهور Lisec( صـورت مـی گیرد. خـط تولید مجهز به سیسـتم 
تزریـق گاز آرگـون همزمان با پرس و چسـب زدن دو الیه شیشـه 
بـه یکدیگـر )on-line( مـی باشـد و عایـق بنـدی اولیـه و ثانویـه 
بـه نحـوی اسـت کـه از نفـوذ هـوا بـه داخـل دو جـدار شیشـه و 

تشـکیل احتمالـی مـه گرفتگـی جلوگیـری مـی نمایـد.
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امتیازات استفاده از شیشه های چند جداره:  
 

• عایق صوتی و گرد و غبار
• عایق در مقابل تبادل حرارت بین داخل و خارج ساختمان 

• جلوگیری از اتاف انرژی
• قابلیت استفاده از تزئینات بین دو جداره

)Georgian Bar(   
• تمیز ماندن تزئینات در طول عمر شیشه.

در  شــده  ســاخته  جــداره  چنــد  هــای  شیشــه 
گواهینامــه  دارای  صنعــت  بوتیــا  مجتمــع 

 مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی
می باشد. 
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شیشه های تزیین شده



شــبکه هــای تزیینــی بــرای بکارگیــری در شیشــه هــای دوجــداره، 
و  طراحــان  نظــر  مــورد  جــذاب  هــای  طــرح  ارائـــه  قابلیــت 
ــه  ــه درفاصل ــل آنک ــه دلی ــر آن ب ــاوه ب ــته و ع ــاران را داش معم
ــه  ــر شیش ــول عم ــرد، در ط ــی گی ــرار م ــه ق ــداره شیش ــن دو ج بی

ــد. ــی مان ــی م ــا باق ــز و زیب تمی
تزیینــی هــای  شــبکه  بــه  مزیــن  هــای  شیشــه  واقــع   در 
)Georgian Bar( بــا دارا بــودن ســطح بــدون مانــع در مقایســه 
ــا  ــر روی آن و ی ــع بـ ــباندن مقاط ــا چس ــه ب ــی ک ــه های ــا شیش ب
ــل  ــهولت قاب ــه س ــل وادار )Mullion(، ب ــا پروفی ــازی ب ــبکه س ش
نظافــت بــوده و محلــی بــرای جمــع شــدن گــرد و غبــار در 

ــدارد . ــود ن ــی وج ــل تزیین ــطح پروفی ــا س ــه ی گوش

 با شبکه های تزیینی طرحی نو به زندگی بدهیم!

Germanella system profiles

Germanella Shiny Gold
Germanella Shiny Silver

Victoria system profiles

Victoria 16x7
Victoria 25x7

ــی  ــره ای و طای ــای نق ــگ ه ــه رن ــی ب ــای آلومینیوم ــل ه • پروفی
بــا پهنــای 9 میلیمتــر و ضخامــت 5/5 میلیمتــر شــناخته شــده 

)Germanella( ــا ــوان جرمن ــت عن تح

• پروفیــل هــای آلومینیومــی ســفید یــا رنگــی در پهنــای 16 و 
ــت  ــده تح ــته ش ــر شناخـ ــی مت ــت 7 میل ــر و ضخام ــی مت 25 میل

)Victoria( عنــوان پروفیــل ویکتوریــا

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

سیستم جرمنال

Germanella

سیستم ویکتوریا

Victoria
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گل لی لی

گل 4 پر

الماس

 پروفیل های جرمنال )Germanella( در دو رنگ طالیی و نقره ای

5.5

9

سیستم جرمنال

Germanella
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فرفوژه طایی

لوزی

شمسه

الگانت
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۶7۸ 5 4 3 2 ۱

Gold - 1. طایی
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

 پروفیل های ویکتوریا )Victoria( در پهنای ۱۶ میلی متر

گل ویکتوریا سفید

7

16

سیستم ویکتوریا

Victoria
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7۸9 ۶ 5 4 3 2 ۱

Gold - 1. طایی
White - 2.سفید

Golden Oak - 3. طرح چوب بلوط طایی
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

 پروفیل های ویکتوریا )Victoria( در پهنای 2۵ میلی متر

7

25
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لوزی
نقره ای، طالیی

فرفوژه
طالیی

الماس
نقره ای، طالیی

لی لی
نقره ای، طالیی

G-05

 V-25

G-17G-19 G-15

G-07

V-13

G-09

V-07

G-11

V-04
چهار پر

سفید، نقره ای، طالیی
شمسه 

نقره ای، طالیی
الگانت

 نقره ای، طالیی

G-23

G-18

سیستم ویکتوریا

)Victoria(

پترن ها

سیستم جرمنال

)Germanella(

پترن ها

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



کســب اطمینــان از کیفیــت مطلــوب و رعایــت اســتاندارد 
محصــوالت تولیــدی در مجتمــع بوتیــا صنعــت بــا انجــام 
ــواد  ــل ورود م ــه مراح ــت در کلی ــرل کیفی ــای کنت ــش ه آزمای
اولیــه، حیــن ســاخت و محصــول ســاخته شــده در آزمایشــگاه 

ــرد. ــی گی ــورت م ــع ص ــن مجتم ــز ای مجه
ــگاه  ــد آزمایش ــر تأیی ــا مه ــًا ب ــا صرف ــوالت بوتی ــدور محص ص

ــد. ــی باش ــام م ــل انج قاب

در شــده  شــناخته  اســتانداردهای  طبــق  کــه   پارامترهایــی 
بخــش هــای مختلــف مــورد آزمایــش قــرار مــی گیــرد بــه شــرح 

زیــر مــی باشــد: 

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 

• آزمایــش شیشــه دوجــداره در دمــای پاییــن بمنظــور حصــول 
اطمینــان از عــدم بخــار زدگــی

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

انــدازه  بــا  تقویتــی  گالوانیــزه  مقاطــع  از  اســتفاده  رعایــت   •
شــده تعییــن 

• کنترل نصب صحیح یراق آالت و شیشه دو جداره

نظــر بــه مجهــز بــودن آزمایشــگاه مجتمــع بوتیــا صنعــت بــه 
تجهیــزات الزم و دقــت عمــل در انجــام آزمایــش هــای کنتــرل 
کیفیــت، ایــن مجموعــه موفــق بــه اخــذ گواهینامــه ی تأییــد 

ــت. ــده اس ــگاه 17025 گردی ــت آزمایش صاحی

 با شبکه های تزیینی طرحی نو به زندگی بدهیم!

آزمایشگاه

پارامترهای مورد آزمایشگواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه 17025
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