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WWW.STUDIORADIS.COMطراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

  ادامـه

گروه عایق کویر یزد متشکل از دو برند زیر می باشد:

 )upvc( تولیدکننده درب و پنجره دوجداره

تولید کننده درب و پنجره آلومینیوم و توری پلیسه ای



برای شروع
 یکی را انتخاب کنید:

 درباره گروه عایق کویر یزد

 نمایش محصوالت

گواهینامه ها

تماس با ما



 UPVC گروه عایق کویر یزد، تولیدکننده درب و پنجره دوجداره
و آلومینیوم در سال 1385 فعالیت خود را در شهر یزد شروع 
نموده است. ابتدای فعالیت شرکت در زمینی به مساحت 4000 
متر مربع و سالن تولید به مساحت 800 مترمربع در شهرك 
صنعتی یزد و صرفًا تولید کننده محصوالتی با جنس UPVC بود.

گروه عایق کویر از همان آغاز فعالیت خود، تبدیل به یکی از 
برندهای مطرح تولید کننده درب و پنجره دوجداره UPVC کشور 
تولید  محصول  باالی  کیفیت  بر  اصرار  امر،  این  دلیل  گردید. 
آلمان،   )Elumatec( الوماتک  ماشین آالت  به کارگیری  با  شده 
 )Winkhaus( آلمان و یراق آالت وینکهاوس )VEKA( پروفیل وکا
آلمان بود. همچنین همکاری با پرسنل آموزش دیده در کشور 
آلمان و آموزش تولید محصوالت مربوطه مطابق با استاندارد 

بین المللی )RAL( از عوامل مؤثر این موفقیت نام برد.

ABOUT US
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خط مشی کیفی

و  مجهزترین  بزرگترین،  از  یکی  عنوان  به  کویر  عایق  گروه 
 UPVC معتبرترین تولیدکننده در و پنجره دوجداره آلومینیوم و
ایران، با هدف ترویج بهینه سازی مصرف  در کشور عزیزمان 
سوخت و کاهش هزینه های زندگی، رئوس خط مشی کیفیت 

خود را بر اساس محورهای زیر اعالم می دارد:

تامین و مصرف مواد اولیه با حداکثر کیفیت موجود 
افزایش کیفیت محصوالت تولیدی

افزایش هرچه بیشتر رضایت مشتری
توسعه محصوالت و تشکیل سبد محصول 

 تقویت و ارتقاء خدمات پس از فروش
استاندارد  تولیدات  از  استفاده  جهت  سازی  فرهنگ  ارتقا 

مدیران ارشد این شرکت با اعتقاد کامل به موارد فوق الذکر و 
تعهد به بهبود مستمر کیفیت، از درک این خط مشی توسط 

کلیه همکاران اطمینان کامل دارند. 

رئیس هیئت مدیره
سیدرضا اخوان دستمالچی
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توسعه شرکت
تولید با کیفیت و خدمات پس از فروش و در نتیجه تقاضای 
باال جهت خرید باعث شد این شرکت نتواند در زمان مناسب 
مدیران  بنابراین  باشد.  داشته  پاسخگویی  خود  مشتریان  به 
عایق کویر یزد تصمیم به اجرای طرح توسعه شرکت گرفتند. 
در همین راستا شرکت اقدام به خرید زمینی به مساحت حدود 
حال  در  و  نمود  ولیعصر  صنعتی  شهرك  در  مترمربع  هزار   14
حاضر در این زمین 10 هزار متر مربع سوله به عنوان سالن تولید  

UPVC و آلومینیوم ساخته و به بهره برداری رسیده است. 

برندها

گروه عایق کویر یزد متشکل از دو برند، پنجره عایق کویر تولید 
کننده درب و پنجره دوجداره )UPVC( و تک آلومینیوم کویر 

)درب و پنجره آلومینیوم و توری پلیسه ای( می باشد.
پروفیل های مورد استفاده در تولیدات شرکت، شامل برندهای 
 ،)AKPA(آکپا ،)VEKA( مطرح در بازار است. پروفیل های وکا آلمان
 )Vistabest( و ویستابست )Syndej( سیندژ ،)Wintech( وینتک
برندهای  شامل  این شرکت  مصرفی  یراق آالت  می باشد.  ایران 
و  آلمان  کشور  تولید   )GU( یو  جی   ،)Winkhaus( وینکهاوس 

کاله، فورنکس ساخت کشور ترکیه است.
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استفاده از فناوری به روز
اقدام  این شرکت  در خاورمیانه  بار  اولین  برای   ،1390 در سال 
به خرید مدرن ترین ماشین آالت تولید درب و پنجره دوجداره  
و  چهارسر  جوش  و   )SBZ( آلمان  الوماتک  شرکت  از   UPVC
دستگاه سی ان سی )CNC( الوماتک نمود. در سال 1391 این 
ماشین آالت در سالن تولید جدید نصب شدند و از سال 1392 
به بهره برداری رسیدند. در حال حاضر با سرعت و کیفیت باالی 
تولید این ماشین آالت توانسته ایم سهم بزرگی از بازار مصرف 
درب و پنجره دوجداره UPVC و آلومینیوم را داشته باشیم. این 
گروه  نیاز مشتریان محترم  پاسخگوی  راحتی  به  تولید  حجم 

عایق کویر می باشد.
گستردگی فعالیت گروه عایق کویر یزد

گروه عایق کویر یزد دارای دو دفتر در شهر تهران و یزد می باشد. 
دیگر  در  متعددی  فروش  عوامل  و  نمایندگی ها  همچنین 
استان های کشور دارد. با داشتن چنین گستردگی در دفترها، 
نمایندگی ها و عاملیت ها، سفارشات مشتریان در اقصی نقاط 
کشور در اسرع وقت تولید می شوند. همچنین کارشناسان فنی 
و بومی در هر شهر یا استان، محصوالت این شرکت  را با رعایت 
حداکثر استانداردهای جهانی در اختیار مشتریان قرار می دهند.
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         مشاهده نمایندگی های گروه عایق کویر

https://kiwco.com/agancies/


خدمات مد نظر خود را
 انتخاب کنید :

دربارۀ محصوالت ما

Aluminium بازشوهای

اجزای تشکیل دهنده
درب و پنجره

UPVC بازشوهای
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اجزای تشکیل دهنده در و پنجره 
را انتخاب کنید:

پروفیل

   گالوانیزه

)UPVC  در محصوالت(   

      لقمه

  )در محصوالت آلومینیوم(

یراق آالت       شیشه

        نوار آب  بندی
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پروفیل:

انتخاب پروفیل های استاندارد و دارای خدمات پس از فروش، 
خط  جزو  کویر  عایق  مجموعه  در  معتبر  نامه  بیمه  و  گارانتی 
مشی این شرکت بوده و همواره سعی شده است تا در انتخاب 

خود حداکثر دقت را بکار بگیریم. 
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شیشه:

ساختار شیشه دوجداره از دوالیه شیشه، 
گیر(،  )رطوبت  سیلیکاژول  اسپیسر، 
چسب بوتیل و گاز آرگون تشکیل میشود. 
ضخامت شیشه ها به صورت تک جداره از
4 میلیمتر تا شیشه های لمینت 14 میلیمتر می تواند متغیر باشد.

در تولید شیشه استاندارد حتما می بایست جداره دو شیشه 
استاندارد شیشه 22 و 24  به طور کلی  باشد.  باهم متفاوت 
میلیمتر می باشد که متشکل از شیشه 6 میلیمتر، 4 میلیمتر 

و اسپیسر مناسب می باشد. 
رنگ شیشه ها از نوع ساده، رفلکس، رنگی، مات )برفی، ساتینا و 
سندبالست( می تواند انتخاب شود، همچنین امکان سکوریت 
کردن شیشه و یا استفاده از شیشه هایی با سایز باال نیز وجود 
از  نیز  سرقت  ضد  اصطالح  به  یا  لمینت دار  شیشه های  دارد. 

جمله شیشه های پرکاربرد در این صنعت می باشد. 
شیشه های لوئی نیز از جمله شیشه های نسل جدید می باشد 
که انتقال و پرت حرارتی را به حداقل رسانده است. این شیشه ها 
معموال در مناطق خیلی گرمسیر و خیلی سردسیر با پرداخت 

هزینه بیشتر بهترین گزینه جهت انتخاب می باشد.
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یراق آالت:

به مجموع اسپانیولت، لوال، غلطک، سیلندر و دستگیره یراق 
با  تأمین  از  جدا   کویر  عایق  گروه  تعهد  که  می گویند  آالت 
کیفیت ترین یراق  آالت حال حاضر در دنیا، مونتاژ کامل و طبق 
استاندارد کارخانه تولید کننده یراق آالت می باشد. استقاده از 
پنجره  در  این شرکت  لوگو  درج  با  دستگیره های سکوستیک 
UPVC از دیگر خصوصیات تولیدات گروه عایق کویر می باشد.
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نوار آب بندی:
دو مدل نوار آب بندی یا گسکت در محصوالت در و پنجره دو 
جداره مورد استفاده قرار می گیرد که این دو نوع نوار EPDM و 
TPE می باشد. نوارهای EPDM قابلیت ذوب شدن را نداشته 
و مقاومت باالیی در برابر فشرده شدن و شرایط جوی از خود 
نشان می دهد. نوارهای آب بندی TPE با توجه به اینکه قیمت 
پایین و قابلیت جوش پذیری و ذوب شدن را دارند لذا در اکثر 
پروفیل های UPVC به همراه پروفیل در زمان ساخت اکسترود 

می شود. 
گروه  این  تولیدی  محصوالت  تمامی  در  است  ذکر  به  الزم 

صنعتی از نوارهای آب بندی از نوع EPDM استفاده می گردد.
جهت  غازی  کله  نوارهای  از  آلومینیومی  تولیدات  در  ضمنا 

آب بندی کاملتر مصرف می شود.
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لقمه و اتصاالت:
اتصال  آلومینیوم جهت  جدید  نسل  پنجره  و  در  تولیدات  در 
گوشه های کالف از قطعاتی با نام لقمه استفاده می شود، لقمه ها 
از لحاظ وزن و ابعاد دارای استاندارد تعریف شده می باشند که 
از  خیلی  کار  دستور  جزو  متأستفانه  استاندارد ها  این  رعایت 

همکاران تعریف نشده است.
با این وجود در تولیدات این شرکت عالوه بر استفاده از لقمه های 
فیکس تر  هرچه  جهت  ابعادی،  استاندارد  حداکثر  با  سنگین 
شدن و هم سطح شدن گوشه ها از چسب دوقلو نیز استفاده 
می گردد. تزریق سیلیکون در درز فارسی بر ها نیز جزو دستور 
کار واحد تولیدی تک آلومینیوم می باشد، تا در ساختمان های 
بلند مرتبه و در معرض باد، هیچ گونه نشتی هوا از مابین این 

شیارها انجام نگیرد.
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گالوانیزه:

استفاده از پروفیل گالوانیزه استاندارد چه از لحاظ ضخامت و 
چه از لحاظ ابعاد در تمامی مقاطع پروفیل های UPVC الزامی 
می باشد. هیچ یک از شرکت های سازنده پروفیل و یا مونتاژ 
از گالوانیزه های غیر  کننده در و پنجره دوجداره حق استفاده 
را  خود  تولیدات  در  گالوانیزه  حذف  یا  و  و ضعیف  استاندارد 

ندارند. 
که  می دهد  شما  به  را  اطمینان  این  کویر  عایق  تولیدی  گروه 
از  با رعایت استاندارد تعریف شده برای هر مقطع در استفاده 
گالوانیزه به هیچ وجه تخطی نمی کند و در نهایت یک محصول 

با کیفیت را از ما هدیه بگیرید. 
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دارای مشخصات  موارد  اکثر  در  آلومینیوم  و   UPVC تولیدات 
یکسان در نوع بازشو می باشند، اما در موارد خاص و در ابعاد 
و  بوده  باال  تنوع  با  مقاطع  دارای  آلومینیوم  بزرگ  بازشوهای 
می تواند خواسته مصرف کننده را با استاندارد باال تأمین نماید. 

به طور کلی در محصوالت UPVC استاندارد عرض پروفیل 60 
میلی متر و یا 70 میلی متر می باشد و پروفیل آلومینیوم دارای 
مقاطع مختلف از 47 الی 220 میلی متر می باشد که بسته به نوع 
کاربری پنجره و درب ها از آن ها می توان استفاده نمود. البته 
آلومینیوم استاندارد، آلومینیوم های ترمال بریک می باشند که 

عرض مقاطع آن از 55 میلی متر شروع می شود.

صورت  به  رنگ پذیری  خصوصیت  دارای  آلومینیوم  پروفیل 
الکترواستاتیک )پودری(، آنادایز و دکورال )طرح چوب( با تنوع 

باال می باشد.

گرفته  درنظر  سفید   UPVC پروفیل  رنگ  معمول  صورت  به 
می شود که امکان لمینت کردن این پروفیل از دوطرف، بیرون 
و یا داخل و حتی رنگ آمیزی آن با رنگهای مخصوص وجود دارد. 
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آکاردئونیفولکس واگنی

درب سرویس درب بالکنیلیفت

کشویی
)جفت ریل و مونو ریل(

لوالیی تک حالتهلوالیی دو حالته
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نمونه پنجــــره خـــم
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پنجـــره فرانسوی
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)TILT&SLID( پنجره فولکس واگنی
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)SLIDING( پنجره کشویی
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)LIFT&SLID( پنجره لیفت اسالید
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گواهینامه همکاری از شرکت VEKA آلمان

Menu



NextBack

گواهینامه همکاری از شرکت Winkhaus آلمان
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گواهینامه عضویت انجمن صنفی کارفرمایی 
تولید کنندگان درب و پنجره ایران
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گواهینامه نمایندگی رسمی
 برند تجاری ویستا بست
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گواهینامه 10 سال گارانتی 
KALE و آلومینیوم از شرکت UPVC یراق آالت
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