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  پارتيشن دوجداره

 

گروه پازل ستاپ جهت ارائه خدمات فنی استاندارد، پس 

از تماس و مشاوره تلفنی، کارشناس مجرب به محل ارسال 

بازدید محل پروژه، مناسب ترین طرح نموده تا پس از 

.  نماید آماده  پارتیشن دوجداره را بصورت طرح اسکیلر

 پیوسته بصورت نهایی نظر تامین پازل ستاپ تا زمان

که در انتخاب نوع ،فرم و ابعاد پارتیشن  بود خواهد کنارتان

ما معتقدیم جهت اجرای  .دوجداره خطایی صورت نگیرد

 مطالعه جهت دقیق پارتیشن دوجداره، نیازمند مطالعه دقیق و 

باشد می نیاز دقیق مذاکره و مشاوره  دقیق، .           
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شانل  پارتيشن دوجداره

(mdf )  

 ام دی اف شانلقابليتهای اجرایی پارتيشن دو جداره 

  باشد می دوجداره پارتیشن ترین فلکسببل  پارتیشن دوجداره پازل ستاپ ) مدل شانل (

 پارتیشن   مدل این در  باشد می اجرا و نصب قابل آزاد ارتفاع و طولی ابعاد در که بطوری

 کرکره انتخاب نمایید .    و پنجره  را آن  میزان هر و پانل را میزان هر توانید می دوجداره 

 طی آخرین اصالحات با اضافه   پازل ستاپ در این مدل فرم تازه ای ایجاد کرده وگروه 

 کردن ستون های فریمی ،زیبایی آنرا دوچندان کرده است. 

 

 قابلیت داکتینگ داخلی پارتیشن دو جداره 

 در پارتیشن دوجداره شانل میان ستون های جانبی و تیرهای افقی فضایی ایده آل برای کلیه 

 تعبیه   نامحدود  تقریبا  بطور کابلهای برق ،یو پی اس، تلفن ، شبکه و سایر کابلهای مورد نیاز 

 دکوراسیون به نامناسب ظاهری که کار رو داکتهای  شده است که این امر شما را از استفاده

 . سازد می نیاز بی دهد می اداری
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شانل  پارتيشن دوجداره

(mdf )  

 

 تولید مدوالر پارتیشن دو جداره 

 پارتیشن دوجداره شانل مدوالر بوده و این امر به شما این قابلیت را می دهد که محصول

 را در صورت نیاز از محل نصب قبلی جمع آوری کرده و با تغییر سایز دادن مجدد آن در 

 محل جدید خود با کمترین هزینه نصب نمایید. 

 

 تنوع در رنگبندی پارتیشن دو جداره 

 کالیته  و رنگ  انتخاب در کامال کارفرما  پس از انتخاب فرم پارتیشن دوجداره و تایید آن،

 .نماید نمی محدود خاصی سمپل هیچ به را شما ستاپ پازل و بوده آزاد 
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شانل  پارتيشن دوجداره

(mdf )  
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شانل  پارتيشن دوجداره

(mdf )  
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شانل  پارتيشن دوجداره

(mdf )  
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 پارتيشن دوجداره آکوستيک 

 

 

 

 

MDF مپارتیشن دوجداره فیگارو همان پارتیشن دوجداره تما  

 میباشد با این تفاوت که بین الیه های دوجداره این پارتیشن متربال 

 آکوستیک قرار میگیرد . که با این کار درجه اکوستیک بودن پارتیشن

صوتی میگردد. درفرمهای این پارتیشن محدودیتی بسیارقوی  مانعفیگارو  

 وجود ندارد و می توان برای آکوستیک بودن قسمت های شیشه نیز از

استفاده آرگون استاندارد ای دو جداره با گاز سایلنت میانیشیشه ه  

.کرده که این امر باز به درجه آکوستیکی پارتیشن می افزاید   

  
 

 

 

 

 

http://www.puzzlesetup.com/fa/product/partition/partition-dojedareh-figaro
http://www.puzzlesetup.com/fa/product/partition/partition-dojedareh-figaro
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 سوليد پارتيشن دوجداره

(mdf )  

 
 

 

 

 

انواع پارتیشن میباشد که با اجرای این  پارتیشن  یکی از زیباترین  

 دقیق تیم نصب، فرمی بی رقیب در این محصول بشمار می آید

 قابلیت نصب پرده کرکره ،نصب بدون  دیده شدن پیچ و اتصاالت

.و شیشه سیکوریت عالوه بر زیبایی امنیتی کامل راایجاد مینماید  



 

  
 
 
 
 
 

 در این نوع پارتیشن از ام دی اف های گالس

 تولید کشور ترکیه ای جی تی استفاده شده و کلیه

 رویه ها از این متریال بکار گرفته میشود

 این محصول   معموال د ر ترکیب مات  و  براق

  مورد استفاده قرار میگیرد
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         پارتيشن دوجداره

  ( mdf)های گالس

 



 

  
 
 
 
 
 

پارتيشن شيشه اي با پروفيل آلومينيوم استيل

 

 پارتیشن شیشه ای با پروفیل آلومینیوم استیل

 در این نوع از پارتیشن شیشه ای پروفیل کامال با کیفیت تولید شمش جهانی بکار گرفته شده 

 و پروفیل حاصل در مراحل مختلف تولید محصول باالترین کیفیت و کاربرد را به ما می دهد

 شده در پارتیشن  استفاده   پروفیل هایسختی و استقامت  شامل   این تفاوت کیفیت   

 .رزش شیشه های پارتیشن جلوگیری کندشیشه ای میباشد که باعث میشود از تاب خوردگی و ل
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پارتيشن شيشه اي با پروفيل آلومينيوم استيل



 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 :بخشی از پروژه های اجرايی پازل ستاپ

 )پارتبشن اداری )وزارت رفاه  •

 ) اداريپارتبشن اداری )وزارت نيرو •

 )اداري و فرنيجر اداريپارتبشن اداری )پرورشوزارت آموزش و  •

  )پارتبشن اداری )ساختمان مركزي وزارت رفاه و تامين اجتمايي •

 ) اداريپارتبشن اداری )روابط بين الملل وزارت بهداشت •

 ) اداريپارتبشن اداری )وزارت جهاد كشاورزي •

 ) اداريپارتبشن اداری )شعبه  22بانك اقتصاد نوين  •

 ) اداري و فرنيجر اداريپارتبشن اداری )ه هاي زنجيره اي صرفهفروشگا •

 ) اداريپارتبشن اداری )وزارت بازرگاني •

 ) اداريپارتبشن اداری )سفارت روسيه •

 )شيخ بهايي و ساختمان هفت تير)شركت ملي صنايع پتروشيمي ساختمان سيزده طبقه •

 )پارتبشن اداری )پتروشيمي قدير •

 ) اداريپارتبشن اداری )عسلويهپلي پروپلين جم  •

 )اداري پارتبشن اداری )پترو شيمي جم عسلويه •

 ) اداريپارتبشن اداری )فومن شيمي

 ) اداريپارتبشن اداری )شركت ديليم عسلويه •

 ) اداريپارتبشن اداری )حسابرسي شركت ملي نفت ايران •

 ) اداريپارتبشن اداری  opco (شركت •

 ) ادارين اداری پارتبش)شركت ملي حفاري •



 

  
 
 
 
 
 

 ) اداريپارتبشن اداری )شركت پترو پارس •

 ) اداريپارتبشن اداری )شركت پترو ايران •

 ) اداريپارتبشن اداری )پتروشيمي اراك •

 )اداري پارتبشن اداری )بنادر و كشتيراني استان بوشهر •

 )اداري پارتبشن اداری )كشتيراني درياي خزر •

 ) اداريپارتبشن اداری )ر آشيانشركت تعميرات هواپيمايي فج •

 )اداري و فرنيجر اداريپارتبشن اداری )مركز آمار ايران •

 )معماري داخلي و دكوراسيون و فرنيجر اداري)روزنامه همشهري •

 )پارتبشن اداری )روزنامه آفتابگردان •

 )معماري داخلي و دكوراسيون و فرنيجر اداري)روزنامه اطالعات •

 ) اداريپارتبشن اداری )سيما موتور •

 (پارتبشن اداری )ساختمان مركز آموزش مديران ارشد بانك تجارت برج سپهر •

 )  )پارتبشن اداری ))بانك صادرات •

 ) اداريپارتبشن اداری )پااليشگاه بيدبلند

  )پارتبشن اداری )سازمان فروش ايساكو وانبار مركزي ايساكو •

 ) اداريارتبشن اداری پ)شركت پارس خودروl90 سالن توليد •

 (معماري داخلي و دكوراسيون و فرنيجر اداري)واحد استراتژيك ايران خودرو •

 (اداريپارتبشن اداری )واحد موتور سازي ايران خودرو •

 (معماري داخلي و دكوراسيون و فرنيجر اداري)واحد مخابرات •

 (اداريپارتبشن اداری )گروه مزدايدك •

 (اداريپارتبشن اداری )انشركت امداد خودرو اير •

  )پارتبشن اداری )ليزينگ پاسارگاد و ليزينگ آريا •

 (معماري داخلي و دكوراسيون و فرنيجر اداري)گروه بهمن •

  )پارتبشن اداری )شركت ره آورد •



 

  
 
 
 
 
 

  )پارتبشن اداری )شركت فاز •

 )پارتبشن اداری )شركت پريساق •

  )پارتبشن اداری )سازمان عمران كيش •

 )پارتبشن اداری )شركت پتونيا •

 (معماري داخلي و دكوراسيون و فرنيجر اداري)شركت آذربنياد • )پارتبشن اداری )كاشي بهرنگ •

 (معماري داخلي و دكوراسيون و فرنيجر اداري)WHO سازمان بهداشت جهاني •

  )پارتبشن اداری )بانك مسكن •

  )پارتبشن اداری )بانك تات •

 (اداريپارتبشن اداری )بيمارستان سينا •

  )پارتبشن اداری )بيمارستان آبان •

  )پارتبشن اداری )بيمارستان كسري •

 (اداري و فرنيجر اداريپارتبشن اداری )بيمارستان آسيا •

 (اداريپارتبشن اداری )بيمارستان بقيه هللا •

  )پارتبشن اداری )بيمارستان خاتم النبيا •

 (اداريپارتبشن اداری )شركت نشر ويژه •

 (اداريپارتبشن اداری )نيروي هوايي سپاه •

 (اداريپارتبشن اداری )بنياد كودك •

 (اداريپارتبشن اداری )شركت بيمه فردا •

 (اداريپارتبشن اداری )نيروي كشش راه آهن ايران •

 (اداريپارتبشن اداری )صنايع بسته بندي داروگر •

 (اداريپارتبشن اداری )سازمان توسعه تجارت كيش •

 (اداريپارتبشن اداری )متالوژي رازي •

 (اداريپارتبشن اداری )شركت پخش رازي •

 (اداريپارتبشن اداری )شركت سهامي بيمه ايران •



 

  
 
 
 
 
 

 (اداريپارتبشن اداری )شرکت دارو سازی امين  •

 (اداريپارتبشن اداری )داروسازی ساروژ •

 (اداريپارتبشن اداری )پژوهشکده علوم انسانی •

 (اداريپارتبشن اداری )شرکت باتيس  •

 (اداريپارتبشن اداری )شرکت تهران گستر گستر •

 (اداريپارتبشن اداری )ايفارس  •

 (اداريپارتبشن اداری )ايران شدوی •

 (اداريپارتبشن اداری )دارو سازی کوثر •

 (اداريپارتبشن اداری )تهران جراح نوين •

 (اداري پارتبشن اداری)گروه صنعتی بوذرجو مهر •

 TEL:  02188880045    

      02188776737       

    02188880932    

    02188880839     

   FAX:0218978979 


