
بر خالف مصالح ســاختمانى موجود، از حیــث بهینه نمودن زمان و 
همچنین طرح اقتصادى پروژه ها، بســته به سطح کیفى و کمى پروژه و 
همچنین سطح حساسیت آن در کنار نوع کاربرى و محل نصب، ورق هاى 
کامپوزیت آلومینیومى گستره وسیعى از انتخاب ها را در مقابل دیدگان 

مصرف کننده قرار مى دهد.
تفاوت هاى تأثیرگذار در قیمت و کیفیت این محصول عمدتاً در موارد 

زیر اتفاق مى افتد:
  تفاوت در آلیاژ آلومینیوم 

 تفاوت در نوع پلى اتیلن و یا همان الیه میانى 
 تفاوت در ضخامت الیه آلومینیوم و الیه میانى 

 تفاوت در پوشش سطح ورق 
 تفاوت در طرح ها و یا رنگ هاى خاص

نماى کامپوزیت پنل

Facade System

Two Shells Facadeنماى دو پوسته

1- خدمات خمکارى با دستگاه CNC برك
2- خدمات برشکارى لیزر با دستگاه CNC لیزر

CNC 3- خدمات پانچ با دستگاه
دستگاه تمام اتومـات پانچ CNC شرکت لمبه کاران زرین با دارا بودن 
توان تولید با سرعت و دقت باال آماده پذیرش هر گونه سفارش ساخت 
قطعات فلزى با کیفیت مطلوب و مطابق استانداردهاى جهانى مى باشد.

ابتکارى نوین در صنعت فلزکارى
پانچ انواع اشکال هندسـى و غیرهندسـى بر روى انواع ورق هاى فلـزى 

و غیره
 ایجاد فرم هاى مختلف

 حکاکى
مارك زنى

 ایجاد فرم هاى ممتد

این نماها قابل تولید از انواع ورق هاى موجود مانند فلز، سمنت بورد      
و ... مى باشــد. نماهاى دو پوسته پس از طراحى روى ورق هاى خام به 
روش بــرش CNC یا واترجت پیاده ســازى شــده و پــس از اجراى 
زیرســازى با روش هاى مختلف نصب مى گردد. روش هاى نصب نیز 

با توجه به جنس نماى برش خورده متغیر مى باشد.
الیه هاى زیرین نما قبل از انجام عملیات زیرســازى، مى بایســت 
رنگ آمیزى و یا با اســتفاده از پوشش هاى دیگر پوشیده شود. رنگ 

بندى ایــن نماها مى تواند با توجه به جنــس آن، داراى طیف هاى 
مختلف باشد.

خدمات ورقکارى
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Composite Panel  Facade

Sheet MetalworkingSheet Metalworking



Ceiling Systems

شـرکت ” لمبـه کاران زریـن“ بـا بیـش ازچهـل سـال سـابقه و 
برخوردارى از نیروهاى انسـانى مجرب و تجهیزات منحصر به فرد 
تولیدى، بزرگ ترین تولیدکننده انواع سـقف هاى کاذب آلومینیومى 
شـامل تایل نمایـان، تایل پنهان، لوکسـالون،گریلیوم، دامپـا و لوور، 
همـراه بـا خـط رنگ پودرى تمـام اتوماتیـک و همچنیـن پانچ تمام 
اتوماتیـک (CNC) از ابتدا تـا انتها با نام تجارى ” لمبه کاران زرین“ 
در منطقه محسـوب مى شود و جهت تسـهیل خدمات قابل ارائه به 
همکاران، کارفرمایان و مشاورین بخش ساختمان مجموعه حاضر را 

فراهم آورده است.

﹩﹁︣︺﹞

تایـل پنهان

تایـل نمایان

لــوور و بـاکس

Grilium Open Cell Systemگـریلیـوم

دامـپــا

Luxalon Linear Systemلـوکسالون

جنس پانل 
ورق آلومینیومى داراى ضخامت mm 0.5 (گالوانیزه و مواد دیگر در 

صورت درخواست)
پوشش رنگ

پوشش رنگ پودرى الکترواستاتیک تمام اتوماتیک به ضخامت 60 الى 80 
میکرون طبق استاندارد رال اروپا، به انتخاب مشترى قابل اجرا مى باشد.

ابعاد استاندارد
عرض mm 100 و طول حداکثر تا mm 6000 و عرض mm 200 و طول 

4000 mm حداکثر تا
سیستم زیرسازى

سازه هاى طولى گالوانیزه با سیستم آویز تسمه اى و رزوه اى   (تمام دنده)

جنس پانل 
فوالد گالوانیزه، فوالد ضد زنگ، آلومینیوم داراى ضخامت: mm 0.5 تا 

1.0 mm

پوشش رنگ
پوشش رنگ پودرى الکترواستاتیک به ضخامت 60 الى 80 میکرون طبق 

استاندارد رال اروپا، به انتخاب مشترى قابل اجرا مى باشد.
ابعاد استاندارد

3000 mm 300 و طول حداکثر تا mm عرض
سیستم زیرسازى

سیستم سازه هاى طولى گالوانیزه و باربرهاى گالوانیزه

 جنس پانل
ورق آلومینیومى و داراى ضخامت mm 0.4 الى mm 0.5 (گالوانیزه و 

مواد دیگر در صورت درخواست)
 پوشش رنگ

پودرى الکترواستاتیک تمام اتوماتیک به ضخامت 60 الى 80 میکرون 
طبق استاندارد رال اروپا، به انتخاب مشترى قابل اجرا مى باشد.

 نحوه اجرا
 600x600 mm 1200 و شبکه mm به طول (Carrier)یکپارچه با کاریر

24 mm 15 و mm در سازه نمایان
 سیستم آویزهاى مختلف

زیرسازى عصایى، مفتولى، رزوه اى (تمام دنده)
 اجراى حاشیه
50x15 mm نبشى

 جنس پانل
 2.5 mm 1.5 تا mm پروفیل اختصاصى آلومینیومى داراى ضخامت هاى

(چوب و مواد دیگر در صورت درخواست)
 پوشش رنگ

پودرى الکترواستاتیک تمام اتوماتیک به ضخامت 60 الى 80 میکرون 
طبق استاندارد رال اروپا، به انتخاب مشترى قابل اجرا مى باشد.

 ابعاد
 95x25 mm 50 وx100 mm 60 وx40 mm 55 وx35 mm ابعاد استاندارد

(مقاطع دیگر در صورت درخواست)
 سیستم زیر سازى 

سازه هاى طولى گالوانیزه با قابلیت تنظیم فاصله بین باکس ها با سیستم هاى 
آویز مختلف: ناودانى، گالوانیزه، قوطى آهنى، رزوه اى (تمام دنده)

جنس پانل 
ورق آلومینیوم داراى ضخامت هاى mm 0.5 تا mm 0.7 (گالوانیزه، 

مواد دیگر و ضخامت هاى بیشتر در صورت درخواست)
پوشش رنگ

پوشش رنگ پودرى الکترواستاتیک تمام اتوماتیک به ضخامت60  
الى 80 میکرون طبق استاندارد رال اروپا، به انتخاب مشترى قابل 

اجرا مى باشد.
 شکل لبه

8 mm پنل لبه دار با ارتفاع لبه
پنل بدون لبه

سیستم
1200 mm تایل مدوالر با شبکه بندى نمایان و ارتفاع آویز حداکثر تا

15 mm شبکه بندى قفل دار کلیک با عرض
شبکه بندى با سیستم هاى آویز طبق درخواست: فنر دوبل، رزوه اى 

(تمام دنده)، مفتولى

 جنس پانل 
ورق آلومینیوم داراى ضخامت هــاى mm 0.5 تا mm 0.7 (گالوانیزه، 

مواد دیگر و ضخامت هاى بیشتر در صورت درخواست)
 پوشش رنگ

پودرى الکترواستاتیک تمام اتوماتیک به ضخامت 60 الى 80 میکرون 
طبق استاندارد رال اروپا، به انتخاب مشترى قابل اجرا مى باشد.

 اندازه
1200 mm 600 و طول تا mm اندازه هاى دلخواه عرض تا

 ابعاد استاندارد
 300x300 mm  ,600x600 mm  ,1200x600 mm

 سیستم زیرسازى
سازه هاى طولى متناسب با ابعاد پنل ها با سیستم آویز پروفیل ناودانى 

1200 mm یا قوطى گالوانیزه، ارتفاع آویز حداکثر تا

جنس پانل 
ورق آلومینیومى داراى ضخامت mm 0.5 (گالوانیزه و مواد دیگر در 

صورت درخواست)
پوشش رنگ

پوشش رنگ پودرى الکترواستاتیک تمام اتوماتیک به ضخامت 60 الى 
80 میکرون طبق استاندارد رال اروپا، به انتخاب مشترى قابل اجرا مى باشد.

ابعاد استاندارد
6000 mm 84 و طول حداکثر تا mm عرض

سیستم زیرسازى
سیستم سازه هاى طولى گالوانیزه، با سیستم آویز تسمه اى

تنوع طرح
قابل تولید به صورت ساده، پانچدار (N1 و N2)، طرحدار

خدمات رنگ پودرى 

Ceiling Systems

Lay-in Tile System

شرکت لمبه کاران زرین در ادامه فعالیت هاى خود اقدام به خرید دستگاه 
تمام اتوماتیک (روباتیک) پادرکوتینگ (رنگ پودرى) از شرکت گما سوئیس 
(برترین سازنده سیستم هاى رنگ پودرى در جهان) نموده است. با استفاده از 
سیسـتم پاشـش رنگ پودرى الکترواسـتاتیک، امکان عرضـه کلیه مقاطع 

آلومینیومى در رنگ بندى هاى مختلف فراهم آمده است.
مقاطع رنگ آمیــزى شده به روش رنگ پودرى الکترواستاتیک ضمــن 
برخوردارى از زیبایى و استحکام، قابلیت انطباق با نوع و رنگ بنا، مقاوم در برابر 
خش خوردگى، ضخامت یکسان در تمام مقاطع کار، و کامالً مقاوم در برابر 

عوامل جوى در دسترس متقاضیان خواهد بود.
شرکت لمبه کاران زرین با ارائه خدمات پاشش رنگ پودرى الکترواستاتیک 
سعى داشته است با درك نیازهاى طراحان پروژه ها، مهندسین مشاور و 
پیمانکاران امکانات مناسبى فراهم آورد، تا بتواند پاسخگوى گوشه اى از نیازهاى 

ساختمانى کشور باشد.

سقف کاذب 

Dampa Linear System

Powder CoatingPowder Coating

Louver & BoxClip-in Tile SystemHook-on Ceiling System
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