YENİ NƏSİL KOMFORT PƏNCƏRƏ SİSTEMLƏR
Pəncərə sistemlərinə memari həllər

ŞÜŞƏ CƏBHƏ SİSTEMLƏRİ
Alüminium-şüşə cəbhə sistemləri məkanın daha çox təbii işıq almasına şərait
yaratmaq ilə yanaşı, divarların xaricində qalan panoramik mənzərini interyerin
bir hissəsinə çevirərək məkanın aurasını gözəlləşdirməyə imkan verir. Müxtəlif
struktur və memarlıq üslublarına uyğun xüsusi dizayn edilmiş alüminium-şüşə
cəbhə sistemi həlləri ilə, Vinova bütün
layihələrinizə estetik gözəllik qatacaq.
Firmamız 4 fərqli çeşiddə alüminium-şüşə
cəbhə sistemləri təklif edir:
• Qapaqlı cəbhə sistemi;
• Silikon cəbhə sistemi;
• Panel cəbhə sistemi;
• Transparent (spider) cəbhə sstemi

KOMPOZİT PANEL(ALKOPAN)
Kompozit cəbhə sistemləri ön və arxa hissəsi alüminium lövhələrdən, arası isə
polietilendən ibarət sistemləridir. Kompozit panellərin asan emal edilməsi, rahat
qəliblənməsi və müxtəlif rəng çeşidlərində hazırlana bilməsi bina cəbhələrinin daha
estetik və modern tərzdə dizaynına imkan yaradır.

KERAMİK CƏBHƏ(SERAMİKA)
Keramik cəbhə müxtəlif rəng və konfiqurasiyalarda istehsal olunan qranit
keramikaların alüminium konstruksiyalar
üzərinə yapışdırılması və ya gizli
sistem şəklində tətbiq edilməsi
ilə qurulan sistemlərdir. Keramik
cəbhə ləkə saxlamaması, aşınmaya
və zərbəyə davamlılığı, zəngin
rəng çeşidi və geniş istifadə
imkanları kimi üstünlüklərinə
sahibdir.

ALÜMİNİUM
İzosistem alüminium sintetik poliamid lifləri vasitəsilə
iç və çöl alüminium profillərin birləşməsiylə hazırlanan
sistemləridir. Bu sistemlər üç qat rezini, hava kameraları
və künclərinin sintetik yapşıtırıcılar ilə preslənərək
pərçimlənməsi sayəsində yüksək səs və istilik izoliyasiyası
təmin edir. İzosistem alüminium yüksək dayanaqlılığı ilə
böyük ölçülü, vitraj tipli qapı və pəncərələrin
hazırlanması üçün əlverişlidir.

TAXTA
Taxta alüminium sistemlər taxtadan hazılanan daxili səthiylə məkanın interyerinə
xüsusi bir gözəllik bəxş etməklə yanaşı, izosistem alüminiumumdan hazırlanan xarici
səthiylə səs, soyuq, külək kimi neqativ xarici təsirlərə qarşı effektiv müdafiə
təşkil edir. Taxta alüminium sistemlərindən də hər növ sürmə, qapı-pəncərə və cəbhə
işlərində geniş istifadə olunur.

PVC
PVC qapı və pəncərələr korroziyaya uğramaması
yuyula bilməsi, uzunömürlülüyü və s.
xüsusiyyətləriilə seçilir. PVC qapı və
pəncərələr müxtəlif rəng və teksturada
hazırlana bilməsi, onun məkanın vizual
bütövlüyünü pozmadan istifadəsinə
imkan yaradır.

SÜRMƏ SİSTEMLƏR
Sürmə sistemlər, panoramik mənzərəni saxlamaqla hər hansı bir sahəni
qapamağa, açıldıqda isə məkanın sahəsini genişləndirməyə imkan verir.
Sürmə sistemlər bağ evi, restoran və s. obyektlər ilə yanaşı, terras,
yay mətbəxi, qış baxçası kimi tikililərdə də istifadə üçün idealdır.
Sürmə sistemlər 6 növdə olur:
• Hebe-Schiebe (Lift and Slide)
• Paralel (Volkswagen)
• Qatlanan (Akardeon)
• Monoslide
• Sadə sürmə
• Dynamic

CAMBALKON
Cambalkon, rahat açılıb bağlanma, qatlanma və siyrilmə xüsusiyyətləri sayəsində vizual
bütövlüyü pozmadan hər hansı açıq məkanı qapalı, qapalı bir məkanı açıq bir məkana
çevirməyə imkan verir. Cambalkon sistemlər açıq məkanları qar, yağış, külək,
toz və səs kimi xarici təsirlərdən qorumaq üçün ideal vasitədir.
Cambalkonlar üç növə ayrılır:
Qatlanan cambalkon •
Sürmə cambalkon •
Asqılı cambalkon •

GİYOTİN

Hərəkətli məhəccər sistemi kimi də tanınan giyotin
şüşə sistemləri şaquli istiqamətdə avtomatik
hərəkət edən şüşə qanadlardan
hazırlanır. Əsasən qış
baxçalarında, terraslarda,
artırmalarda, restoran
və kafelərdə
tərcih edilir.

TENT PERQOLA
Uzaqdan idarəetmə xüsusiyyətli tent perqola kölgələndirmə sistemləri
möhkəm metal sütun profilləri, alüminium relsləri və istilik
keçirməyən, alişmayan PVC qatlı materialı ilə restoranlar, çardaqlar,
terrasslar, yay və qış baxçalarının tikintisi üçün ən optimal
seçimlərdən biridir. Əlavə modulları vasitəsilə,
istənilən vaxt və ya müəyyən hava şəraitində
avtomatik açılıb bağlanmasını təmin etmək
mümkündür.

OFİS ARAKƏSMƏ SİSTEMLƏRİ
Əsasən, ofis, iş və ticarət mərkəzləri kimi obyektlərdə istifadə
olunan şüşə arakəsmələr, məkanı kiçik sahələrə bölərək daha səmərəli
istifadəsinə imkan yaradır.
Arakəsmələr şüşə, ağac, mebel
və səsuducu materiallardan da
hazırlana bilir.
Arakəsmə sistemləri materialına
görə üç yerə ayrılır:
• Tam şüşəli
• Mebel kombinasiyalı
• Hərəkətli divarlar

MƏHƏCCƏR
Məkanın estetik gözəlliyini itirmədən
təhlükəsizliyi təmin edən şüşə
məhəccərlər həm iç həm də çöl məkanda
rahatlıqla istifadə oluna bilir.
Müasir dövrün pilləkən və eyvanların
əvəzolunmaz bir hissəsi olan şüşə
məhəccərlərdə istifadə olunan şüşələr
temperlə laminə olduğundan olduqca
möhkəm və etibarlıdır. Vinova peşəkar
mühəndis və usta heyəti ilə
sifarişlərin vaxtında icra olunmasını,
konsultasiyasını, etibarlı və güvənli
çatdırılma və quraşdırılmasını
təmin edir.

AVTOMATİK QAPILAR
FOTOSEL QAPI
DÖNƏR QAPI
QARAJ QAPISI
TURNİKETLƏR

DUŞ KABİN

GÜZGÜ İŞLƏRİ

HAQQIMIZDA
“Vinova” MMC təsis edildiyi gündən keyfiyyətli məhsul və
peşəkar mütəxəsis tandemini gördüyü bütün işlərdə uğurla
tətbiq edərək şüşə və şüşə sistemləri sektorunda yeni
dəyər yaratmaqdadır. Məhz bu yanaşmanın nəticəsində şirkət,
adının keyfiyyət və etibarlılıq anlayışlarıyla asossasiya
olunmasına nail olmuşdur. Vinova, dünyanın bir sıra aparıcı
istehsalçılarına məxsus keyfiyyətli məhsul və innovativ
həllərdən istifadə edərək müştərilərinə ehtiyac duyduqları
ən optimal həlləri təklif etməklə yanaşı, kvalifikasiyalı
peşəkar mütəxəssisləri öz şəbəkəsinə cəlb etməklə yüksək
standartlarda xidmət göstərərək hər zaman, əsas biznes
hədəfi olaraq gördüyü müştəri məmnuniyyətini qazanmağa
çalışır. Vinova sizlərə cəbhə sistemləri, alüminium
sistemlər, şüşə arakəsmələr, cambalkon, tent perqola,
məhəccər, duş kabin, giyotin sistemlər, şüşə və güzgü
işləri kimi bir çox fərqli xidmətləri müxtəlif çeşid
və konfiqurasiyada təklif edir. Xidmətlərimiz ilə
kataloqun növbəti səhifələrində daha ətraflı
tanış ola bilərsiniz.
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