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KEYFİYYƏTƏ DAHA YAXIN
VINOVA öz peşəkar komandasıyla keyfiyyəti

ayağınıza qədər gətirir





 “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, qısa müddət öncə fəaliyyətə başlaması-
na baxmayaraq, adının keyfiyyət və etibarlılıq anlayışlarıyla asossasiya 
olunmasına nail olmuşdur.

Şirkət Reynaers, Alumil, Asistal, Schueco, Veka, Rehau, Çuhadaroğlu, 
Asaş, Hoppe, Roto, Winkhaus  kimi dünyanın bir sıra aparıcı isteh-
salçılarına məxsus keyfiyyətli məhsul və innovativ həllərdən istifadə 
edərək müştərilərinə ehtiyac duyduqları ən optimal həlləri təklif etməklə 
yanaşı, kvalifikasiyalı peşəkar mütəxəsisləri 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 arakəsmələri, 
cambalkon, tent pergola, məhəccər, duş kabin, gilyotin sistemlər, şüşə 
və güzgü işləri kimi bir çox fərqli xidmətləri müxtəlif çeşid və konfiqur-
asiyada təklif edir. 

Xidmətlərimizlə kataloqun növbəti səhifələrində daha ətraflı tanış ola 
bilərsiniz

HAQQIMIZDA
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Aluminium-şüşə cəbhə sistemləri klassik divarlardan fərqli 
olaraq məkanın daha çox təbii işıq almasına şərait yaradır və 
divarların xaricində qalan panaromik mənzərini interyerin 
bir hissəsinə çevirərək məkanın aurasını gözəlləşdirməyə 
imkan verir. Ölçü və quruluşundan aslı olmayaraq müxtəlif 
struktur və memarlıq üslublarına uyğun xüsusi dizayn 
edilmiş aliminium-şüşə cəbhə sistemi həlləri ilə Vinova 
bütün layihələrinizə dəyər və estetik gözəllik qatacaqdır.

ŞÜŞƏ CƏBHƏ SİSTEMLƏRİ
SKY LIGHT

Firmamız dörd fərqli çeşiddə
aluminium-şüşəcəbhə sistemləri təklif edir:

•   Qapaqlı cəbhə sistemi;
•   Silikon cəbhə sistemi;
•   Panel cəbhə sistemi;
•   Transparent (spider) cəbhə sstemi.
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Kompozit cəbhə sistemləri ön və arxa hissəsi alüminum 
lövhələrdən, arası isə polietilendən ibarət kompozit pan-
ellərdən istifadə edilərək qurulan cəbhə sistemləridir. Kom-
pozit panellərin asan emal edilməsi, rahat qəliblənməsi və 
müxtəlif rəng çeşidlərində hazırlana bilməsi bina cəbhələri-
nin daha estetik və modern tərzdə dizaynına imkan yaradır. 
Bu panellər cəbhə sistemlərində  istifadə olunan digər mate-
riallarla müqayisədə çox yüngül olduğu üçün binanın cəbhə 
yükünü ağırlaşdırmır. Kompozit panellər kimyəvi tərkibləri 
etibar ilə yanmır, fərqli iqlim şəraitlərində deformasiyaya 
məruz qalmırlar.

Keramik cəbhə müxtəlif rəng və  konfiqurasiyalarda istehsal 
olunan qranit keramikaların alüminyum konstruksiyalar 
üzərinə yapışdırılması və ya gizli sistem şəklində tətbiq 
edilməsiylə qurulan sistemlərdir. Keramik cəbhə sistemləri 
ləkə saxlamaması, aşağı su əmmə xüsusiyyəti, xarici hava 
şəraitinə, aşınmaya və zərbəyə davamlılığı, zəngin rəng çeşidi 
və geniş istifadə imkanları kimi üstünlüklərinə görə xüsusilə 
iş mərkəzləri, otellər, xəstəxənalar və s. kimi böyük obyek-
tlərin xarici fasadlarının qurulması üçün tərcih edilir. 

KERAMİKA, KOMPOZİT PANEL
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PƏNCƏRƏLƏR
ALUMINIUM, TAXTA, PVC

İzosistem aluminium sintetik poliamid lifləri vasitəsilə iç və 
çöl alüminium profillərin birləşməsiylə hazırlanan sistem-
ləridir. Bu sistemlər üç qat rezini, hava kameraları və kün-
clərinin sintetik yapşıtırıcılarla preslənərək pərçinlənməsi 
sayəsində yüksək səs və istilik izoliyasiyası təmin edir. 
Güclü izoliyasiya qabiliyyəti, özünə məxsus dizaynı və müx-
təlif rəng çeşidləri, izosistem alüminium sistemlərini 
doğrama qapı, pəncərə, siyirmə, cambalkon, cəbhə və 
“skylight” sistemləri üçün əvəz olunmaz edir. İzosistem 
aliminium yüksək dayanaqlılığı ilə böyük ölçülü, vitraj tipli 
qapı və pəncərələrin hazırlanması üçün çox əlverişlidir. 
Digər tərəfdən üç qat şüşə və şüşə arası jalüz sistemlərinə 
uyğunluğu da bu sistemlərin çox məqsədli istifadəsinə 
icazə verir. Digər tərəfdən, daxili və xarici hissələrində fərqli 
rəng seçimlərindən istifadaə etmə imkanı məkanın intery-
erini eksteriyerindən müstəqil bir şəkildə dizayn etməyə 
imkan yaradır.



Taxta alüminum sistemlər taxtadan hazılanan daxili 
səthiylə məkanın interyerinə xüsusi bir gözəllik bəxş 
etməklə yanaşı, izosistem alüminumumdan hazırlanan 
xarici səthiylə  səs, soyuq, külək kimi neqtiv xarici təsirlərə 
qarşı effektiv müdafiə təşkil edir. Daxili və xarici 
hissələrində fərqli rəng seçimlərindən istifadaə etmə 
imkanı məkanın interyerini eksteriyerindən müstəqil bir 
şəkildə dizayn etməyə imkan verir.
Alüminium və PVC sistemlərdə olduğu kimi, taxta alümin-
ium sistemlərdən də hər növ siyirmə, doğrama və cəbhə 
sistemlərində geniş istifadə olunur.

PVC qapı və pəncərələr korroziyaya uğramaması, yuyula 
bilməsi, uzunömürlülüyü və s. kimi xüsusiyyətlərinə görə 
həm açıq, həm də qapalı - hamam və sanitar qovşaq kimi 
rütubətlilik səviyyəsinin yüksək olduğu daxili məkanlarda 
istifadə olunur. Üzərinə çəkilən band vasitəsi ilə PVC qapı 
və pəncərələr müxtəlif rəng və teksturada hazırlana bilir 
ki, bu da öz növbəsində onun məkanın vizual bütövlüyünü 
pozmadan istifadəsinə imkan yaradır. PVC-dən eyni 
zamanda də doğrama qapı, pəncərə və siyirimə sistemlər 
hazırlamaq mümkündür.
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Siyirmə sistemlər açılma şəklinə və digər xarakteristikalarına görə altı növdə olur:

SİYİRMƏ SİSTEMLƏR

Dövrümüzdə memarlıq layihələrinin vacib elementlərindən biri halına gəlmiş siyirmə 
sistəmlər panoramik mənzərəni saxlamaqla hər hansı bir sahəni qapamağa, açıldıqda 
isə məkanın sahəsini genişləndirməyə imkan verir.  Siyirmə sistemlər bağ evi, restoran 
və s. obyektlərlə yanaşı, terras, yay mətbəxi, qış baxçası, və s. kimi əlavə tikililərdə 
istifadə üçün idealdır. 

“Hebe-Schiebe”
(“Lift and Slide”) Paralel (“Volkswagen”) Qatlanan (“Akardeon”)

“Monoslide” Sadə siyirmə “Dynamic”



Cambalkonlar açılıb bağlanma şəklinə görə
üç növə ayrılır:

•   Qatlanan cambalkon;

•   Siyirmə cambalkon;

•   Asqılı cambalkon;

TENT PERGOLA, GIYOTIN,
CAMBALKON
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Şüşələrin rahat hərəkətini təmin edən cambalkon, rahat açılıb 
bağlanma, qatlanma və siyrilmə xüsusiyyətləri sayəsində vizual 
bütövlüyə xələl gətirmədən hər hansı açıq məkanı qapalı, və ya 
qapalı bir məkanı açıq bir məkana çevirməyə imkan verir. Cam-
balkon sistemlər açıq məkanları qar, yağış, külək, toz və səs kimi 
xarici təsirlərdən qorumaq üçün ideal vasitədir. İzosistem alimin-
ium və paket (ikiqat) şüşəli sistemlər istifadə edilərək cambal-
konun izolosaiya dəyərəlirini artırmaq və məkanın daxili və xarici 
arasında temperatur fərqini qorumaq mümkündür. İzosistem 
alumniumlu cambalkonların iç və çöl səthlərinin fərqli rənglərə 
boyana bilməsi bu sistemlərin məkanın interyer və exteryer 
dizaynını pozmadan geniş istifadəsinə imkan yaradır.



Uzaqdan idarəetmə xüsusiyyətli tent perqola kölgələndirmə 
sistemləri möhkəm metal sütun profilləri, aliminum relsləri 
və istilik keçirməyən, alışmayan PVC qatlı materialı ilə resto-
ranlar, çardaqlar, terrasslar, yay və qış baxçalarının tikintisi 
üçün ən optimal seçimlərdən biridir. Tent perqola sistemləri 
müxətlif göz oxşayan dizaynlı işıqları sayəsində işıqlandır-
manı təmin etməklə yanaşı məkanna müsbət bir aura da 
qata bilir. Əlavə modulları vasitəsilə, bu sistemlərin istənilən 
vaxt və ya müəyyən hava şəraitində, habelə föqvalədə hal 
baş verdiyi zaman avtomatik açılıb bağlanmasını təmin 
etmək mümkündür.Tent perqola sistemlərinin ətrafları açıq 
buraxıla və ya alimiminum, PVC, taxta, cambalkon, siyirmə və 
giyotin sistemlərlə örtülə bilər.

Hərəkətli məhəccər sistemi kimi də tanınan giyotin şüşə 
sistemləri şaquli istiqamətdə avtomatik hərəkət edən şüşə 
qanadlardan hazırlananır. Əsasən qış baxçasılarında, 
terraslarda, artırmalarada, restoran və kafelərdə tərcih edilən 
giyotin sistemlər, yuxarı və ya aşağı istiqamətdə açıla bilir. 
Genişliyi 400 sm, hündürlüyü isə 290 sm-ə qədər, tək qat və 
paket şüşəli olaraq hazırlamaq mümkündür. Giyotin sistem-

lər həm də zip pərdə sistemi ilə də istifadə oluna bilər.VINO-
VA PVC qapı, pəncərə və siyirmə sistemlərinin fərqli iç 
və çöl səth rənglərində hazırlanmasını həyata keçirir.





AVTOMATIK QAPILAR
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FOTOSEL, DÖNƏR QAPI,
QARAJ QAPISI, TURNIKETLƏR



DUŞ KABIN, MƏHƏCCƏR,
GÜZGÜ IŞLƏRI
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PARNYORLAR


