




گــروه مهندســی آســمان در زمینــه مهندســی نمــای ســاختمان، طراحــی، تولیــد و 
اجــرای در و پنجــره، نمــای کرتیــن وال، اســکای الیــت و نمــای کامپوزیــت پنــل 
ــای  ــتم ه ــک و سیس ــای اتوماتی ــرای درب ه ــد و اج ــی، تولی ــن طراح و همچنی
کنتــرل تــردد بــه عنــوان تنهــا شــرکت ارائــه دهنــده راهکارهــای یکپارچــه ورودی 
و نمــای هوشــمند بــه صــورت تخصصــی بــا کادری متخصــص و مجــرب در حــال 

فعالیــت در صنعــت ســاخت و ســاز کشــور مــی باشــد.
 ALUNOVUM ایــن هولدینــگ بــا کســب گواهینامــه رســمی از شــرکت هــای
ــب  ــری منتخ ــازنده و مج ــوان س ــه عن ــه ب ــان، ASAS  و SARAY ترکی آلم

سیســتم هــای ایــن شــرکت هــا مــی باشــد.
بــرای کســب پــروژه هــای انبــوه ســازی بــا صرفــه اقتصــادی، شــرکت آســمان بــا 
ــه لحــاظ کیفیــت محصــوالت در  ــه ب ــران همــکاری نمــوده ک ــای ای شــرکت آکپ

ســال 1392، برنــده نشــان برنــد برتــر کشــور گردیــده اســت.

نما گستران راه آسمان

شــرکت نمــا گســتران راه آســمان در زمینــه مهندســی نمــای 
ســاختمان، بــا هــدف دســتیابی بــه راهکارهــای ســازگار 
ــه  ــا ب ــرژی، ب ــرف ان ــازی مص ــه س ــت و بهین ــط زیس ــا محی ب
کارگیــری روش هــای پیشــرو در معمــاری و تکنولــوژی و ایمــن 
ســازی ســاختمان، گام هــای بلنــدی را در جهــت بــروز رســانی 
ــتانداردهای  ــر اســاس اس ــور ب ــاز کش ــت ســاخت و س صنع

ــر داشــته اســت. ــی ب جهان
هنگامــی کــه وارد حیطــه ســاخت و اجــرای کرتیــن وال، در و 
پنجــره، نما، ســقف شیشــه ای، ســایبان های خورشــیدی)لوور(، 
فتــو ولتائیک)تبدیــل نــور بــه الکتریســیته( و بســیاری دیگــر از 
ــات و  ــز امکان ــم، تمرک ــی گردی ــی م ــای آلومینیوم سیســتم ه
ــی اســت  ــر روی محصوالت ــا گســتران راه آســمان، ب ــع نم مناب
کــه بــا توجــه بــه معیارهــای بحرانــی و محدودیــت هــای یــک 
پــروژه، مناســب تریــن، موثرتریــن و کارآمدتریــن بــوده و قــادر 
ــی در  ــه جوی ــی، صرف ــر ایمن ــی نظی ــخگویی نیازهای ــه پاس ب

انــرژی، ضــد حریــق بــودن و یــا طراحــی زیبــا باشــند.
ــن اهــداف، نمــا گســتران راه آســمان  ــه ای ــل ب ــه منظــور نی ب
اقــدام بــه همــکاری نزدیــک  بــا کارشناســان و صاحــب نظــران 
ــکاران، تولیــد- ــه معمــاران، طراحــان، مشــتریان، پیمان از جمل

ــت.  ــوده اس ــص نم ــان متخص ــازندگان و مجری ــدگان، س کنن
بخــش هــای تحقیقــات و توســعه و زنجیــرهء تامیــن در تالشــند 
ــش  ــه افزای ــر ب ــه منج ــد ک ــم نماین ــتاندارهایی را تنظی ــا اس ت

ــردد. ــای معمــاری راهکارهــای پیشــنهادی گ ــر ه پارامت
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برندهای تولیدی :

ــوالت  ــازنده محص ــک س ــوان ی ــه عن ــمان ب ــی آس ــروه مهندس گ
ــال  ــه 40 س ــک ب ــتوانه نزدی ــا پش ــاختمان، ب ــی در س آلومینیوم
تجربــه مدیــران خــود در ایــن زمینــه، ســعی بــر ایــن داشــته اســت 
تــا بــا تنــوع محصــوالت خــود، بتوانــد تمامــی ســالیق ســازندگان و 

طراحــان را در ایــن زمینــه فراهــم ســازد.
و بــه منظــور نیــل بــه ایــن هــدف، در ســبد محصــوالت تولیــدی 
آلمــان   ALUNOVUM شــرکت  هــای  سیســتم  از  خــود 
ــروف  ــای مع ــن از برنده ــا و همچنی ــد اروپ ــک برن ــوان ی ــه عن ب
  SARAYو ســارای ASAS کشــور ترکیــه هماننــد آســاش
ــلیقه ای را ارضــاء  ــر س ــد ه ــی توان ــاً م ــه طبیعت ــره جســته؛ ک به
ــا اعتقــاد  نمایــد. شــرکت آســمان بــه لحــاظ صرفــه اقتصــادی و ب
بــه حمایــت مســلم از تولیــدات داخلــی، بــا شــرکت آکپــای ایــران 
ــی  ــت کارشناس ــود را تح ــوالت خ ــه محص ــش AKPAI  ک کی
همگامــی  و  همــکاری  نیــز  میکنــد  تولیــد  ترکیــه   آکپــای 

گسترده ای دارد.
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آلونووم :
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شــرکت آلونــووم ، چنــد دهــه اســت کــه در زمینــه صنایــع آلومینیــوم ســاختمان در کشــور آلمــان فعالیــت 
مــی نمایــد،  آلونــووم در زمینــه طراحــی و مهندســی نمــا تجــارب بســیاری در دنیــا دارد.

در ســال هــای اخیــر شــرکت آلونــووم بــا قبــول ســفارش نمــای بــرج میــالد و بــرج تهــران و ... عمــال وارد 
بــازار ایــران گردیــد کــه شــرکت آســمان نیــز بدلیــل ارتبــاط تنگاتنگــی کــه بــا مدیــران ایــن مجموعــه 
معظــم دارد نمایندگــی ســاخت و اجــرای محصــوالت ایــن شــرکت را در ســبد کاالی خــود قــرار داده اســت.

پروژه اجرایی آسمان

4600 6800سیستم 7200الملسیستم سیستم



آساش:

شــرکت آســاش بــا کارخانــه معظمــی کــه در میانــه راه اســتانبول و آنــکارای ترکیــه بنــا نهــاده، 
بــه جــرات مــی تــوان گفــت، در ایــن زمینــه بهتریــن برنــد ترکیــه مــی باشــد. کیفیــت برتــر 

محصــوالت ایــن شــرکت، اروپائیــان را بــر آن داشــته تــا بیشــترین خریــدار محصــوالت ایــن 
شــرکت باشــند.

محصــوالت آســاش در ایــران نامــی غریبــه نیســت؛ چراکــه متجــاوز از ده ســال اســت 
کــه ایــن شــرکت توانســته بــا ارائــه محصــوالت متنــوع خــود در ایــران، جایــگاه ویــژه 

ای را بــرای خــود بــاز کنــد.
ــا  ــور، ب ــه کش ــوالت ب ــن محص ــدو ورود ای ــان ب ــمان، از هم ــی آس ــروه مهندس گ

مطالعــه و بررســی کیفیــت طراحــی و تولیــد و تنــوع محصــوالت و برتــری کیفــی 
ــرار داد. ــا اجنــاس مشــابه، آن را در ســبد تولیــدات خــود ق آن ب
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شرکت سارای:

ــوالت  ــه محص ــروش و ارائ ــی ف نمایندگ
شــرکت SARAY در ایــن چنــد ســاله 
ــالوه  ــا ع ــت ت ــر آن داش ــا را ب ــر، م اخی
از آســاش،  محصــوالت  ســاخت   بــر 

ــه  ــز ب ــرکت نی ــن ش ــای ای ــتم ه  سیس
عنــوان یکــی از برندهــای تولیــدی خــود 
اســتفاده کنیــم. تنــوع محصــوالت و 
کیفیــت برتــر محصــوالت ایــن شــرکت، 
نــه تنهــا در کشــور ترکیــه بلکــه در 
بســیاری از کشــور هــای همجــوار، از 
ــه  ــبی را ب ــگاه مناس ــران جای ــه ای جمل

ــت. ــاص داده اس ــود اختص خ
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شرکت آکپای:

اقتصــادی بــودن سیســتم هــای آلومینیومــی، بــی اینکــه از کیفیــت مطلــوب و اســتاندارد آن چیــزی کاســته شــود، 
نهایــت خواســته خریــدار و آرزوی فروشــنده اســت. کــه خوشــبختانه ایــن مهــم، بــا همــت مدیــران شــرکت )آکپــای 
ــه و  ــرکت AKPAI ترکی ــی ش ــت کارشناس ــز، تح ــه ای در تبری ــود را در کارخان ــوالت خ ــه محص ــش( ک ایران-کی
بــا اســتانداردهای مــورد قبــول آن شــرکت تولیــد و ارائــه مــی دهنــد؛ گــروه مهندســی آســمان را بــر آن داشــت تــا 
ــت منــدی  ــا قیمــت هــای مناســب کــه موجــب رضای ــی خــود ب ــد ایران ــوان برن ــه عن ــن شــرکت ب از محصــوالت ای

خریــداران باشــد را در ســبد تولیــدات خــود قــرار دهــد.
ــه همــراه  ــی کامــل محصــوالت و توانمنــدی هــای خــود، ب ــه منظــور معرف کارشناســان گــروه مهندســی آســمان ب
آخریــن دســتآوردهای روز جهــان، آمــاده برگــزاری جلســات مشــاوره رایــگان بــا دســت انــدرکاران و صاحــب نظــران 
پــروژه هــا مــی باشــند چــرا کــه ایمــان داریــم؛ ارتبــاط تنگاتنــگ بــا مشــتریان، کلیــد نیــل بــه پیشــرفت ســودمند 

دو طرفــه در دراز مــدت خواهــد بــود.
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بــرای بــرآورده کــردن خواســته هــای مشــتریان، 
گــروه مهندســی آســمان بــا تقســیم بنــدی بــازار 
بــه بخــش هــای مختلــف از لحــاظ کاربــرد، 
ــاال  ــتاندارد ب ــا اس ــی ب ــده راهکارهائ ــق گردی موف
بــرای پاســخگوئی بــه نیازهــای خــاص هــر یــک 
ــن بخــش هــا  ــه دهــد. ای ــن بخــش هــا ارائ از ای

ــد از: عبارتن

       مراکز آموزشی
       مراکز درمانی

       ساختمان های اداری
       مراکز تفریحی و خرید

       هتل ها
       مراکز مسکونی

       بانک ها و مخازن
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ــی  ــروه مهندس ــی گ ــهای اساس ــت، ارزش در نهای
از  نــوآوری  و  شــامل:صداقت،کیفیت  آســمان 
یــک ســو و رویکــرد عملگرایانــه از ســوئی دیگــر، 
ــعه  ــمت توس ــه س ــه را ب ــن مجموع ــت ای حرک
پایــدار در کلیــهء بازارهــای هــدف ســوق خواهــد 

داد.
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رزومه :

گــروه مهندســی آســمان، از تجــارب و توانمنــدی 
مدیرانــی برخــوردار اســت کــه بعضــا بیش از 40 ســال 
ســابقه فعالیــت در ایــن صنعــت را در ســابقه خود درج 
کــرده انــد و پــروژه هــای بســیاری را درقبــل و بعــد از 
انقــالب بــه ثمــر رســانده انــد. از آن جملــه مــی تــوان 
از پــروژه هایــی همچــون پــروژه هــای شــرکت نفــت، 
بیمارســتان هــای ســازمان تامیــن اجتماعــی، بانکهــای 
ــای  ــه ه ــد مرتب ــی و .....، بلن ــزی و مل ــارت و مرک تج
نیــرو دریایــی در شــهرهای بنــدر عبــاس و بوشــهر و 
خــارک کــه توســط شــرکت هدیــش انجــام مــی شــد 
ــه توســط  ــی ک ــرو دریای ــدک نی ــای پرن و شــهرک ه
ــد و  ــی ش ــرا م ــکن اج ــترش مس ــای گس ــرکت ه ش
ــد  ــی مانن ــی ســازمان های ــروژه هــای اداری و عمران پ
انــرژی اتمــی ایــران و حــج و زیــارت و بســیاری دیگــر 
و همچنیــن پــروژه هــای اداری و تجــاری و مســکونی 
بســیار در تمامــی نقــاط ایــران کــه بخشــی از رزومــه 

فعالیتــی ایــن گــروه مــی باشــد.
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ــای UPVC در  ــه ورود پنجــره ه ــت ب ــا عنای ب
ــه صنعــت ســاختمان ایــن  ســال هــای اخیــر ب
ــا  ــد ت ــر آن ش ــز، ب کشــور، شــرکت آســمان نی
ایــن محصــول را نیــز در ســبد تولیــدات خــود 
قــرار دهــد. لــذا بــا مطالعــه و بررســی در تمامــی 
ــا  ــر آن شــدیم ت زمینــه هــای ایــن محصــول، ب
ــرای فراهــم آوردن تمامــی ســالیق، گلچینــی  ب
از تمامــی برندهــا را در ایــن زمینــه داشــته 

باشــیم.
     ویستا بست 

     وینتک
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