
در ایرانTENSOCIELOشرکت توسعه افراز هوراد نماینده رسمی 

تهیه و اجرای پوشش های کشسان با قابلیت اجرا در سقف و دیوار



ط این شرکت با هدف معرفی و عرضه این نوع محصول در صدد است با پشتوانه طراحی توس
ی در مجرب ترین طراحان ایتالیایی و نیروهای مجرب اجرایی داخل رویکردی متفاوت و تخصص

.زمینه بهره گیری از این تکنولوژی برتر را در اختیار کافرمایان محترم قرار دهد

.باشدمیزیرشرحبهمحترمکارفرمایانبهارائهقابلخدماتازایگزیده

.ایتالیاTensocieloکارشناسانتوسططراحیومشاوره1.

.گذاریسفارشازقبلکارفرماتائیدجهتبعدیسهطرحوپالنارائه2.

-هبسازندهکارخانهدر،دورنوارپالستیکجوشودوختعملیاتاجرای3.
.محصولماندگاریوکیفیتحفظمنظور

.سال10مدتبهمحصولتعویضوگارانتیارائه4.

.مربوطهمحاسباتارائهوزیرکارروشناییتامینوطراحی5.

خواستههرنوعتامینجهتدیدهدورهومجربفنینیروهایتوسطاجرا6.
.محترمکارفرمایان

.ورودیمبادیازقانونیمستنداتومدارکارائه7.



سقف کشسان

ازوکردندمیتوجهدیوارهانهایتاوکف،نمابهتنهاهاساختمانداخلیفضایطراحیبرایکارشناسانومعماراندورچنداننهگذشتهدر
.شدمیصهخالمدرنوسنتیهایبریگچبهتنهاهاسقفتزئینات.بودندشدهغافلبهترنمایایجادبرایهاساختمانسقففراوانقابلیت

از.بودهشدتبدیلبزرگتریمعضلبههاهتلوتاالرهاها،بیمارستانمثلعمومیاماکنواداراتمانندمسکونیغیرفضاهایدرموضوعاین
دیگریسوازوشدمیدادهانتقالهاسقفبهساختمانیتاسیساتعبورمحلمحیط،ازبیشترهرچهاستفادهمنظوربهفضاهاایندرطرفی
زیادعتوسدلیلبهاماکنیچنیندراینبرعالوه.شدمیمحسوبهاتکنسینبازرسیوتعمیراتبرایمشکلیخودثابتهایسقفوجود

شکلعیمربومعمولیکاذبهایسقفازاستفادهودادمیقرارمدیراندوشبررازیادیهزینهزیباتزئیناتباثابتهایسقفایجادزیربنا،
پیشهایچالشازنیزهاسقفاستحکامواجراسرعتماننددیگریمتعددعوامل.دادمیمحیطبهکنندهخستهگاهویکنواختظاهرینیز
ویژگینداشتعیندرکهافتادندکاذبیهایسقفساختوطراحیفکربهمتخصصانبنابراین.آمدندمیحساببهسازهاساختمانبرایرو

هایسقف.ندکنعرضهبازاربهراکشسانسقفنامبهمحصولیتاشدندموفقوباشدبرخورداربیشتریزیباییازپیشینسنتیهاینمونه
معمارانوطراحاننزددرامروزهدیوارهاوهاسقفبرایکشساندکوراتیوهایسقفبرایمصرفمواردباکشسانپوششهاییاوکششی
عملهجامطراحانذهنیتخیالتترینپیچیدهبههموارهواستکردهپیداوسیعیکاربردبفردمنحصروداشتنیدوستمحصولبعنوان

.استدادهقرارشاناختیاردرراطراحیمحدودناامکانوپوشانده



میشسانکپوششاجرایوطراحیزمینهدرایتالیاهایکمپانیبزرگترینازیکیچلوتنسوشرکت
میمختلفهاینیازوسالیقبرایمختلفابعادواشکالتمامیدرراکشسانهایسقفما.باشد

تاودبخواهندشماکناردرنصبتاابتداییطراحیدرپروژهمراحلتمامیدرماکارشناسانوسازیم
،انیبیمارست،تجاری،اداری،مسکونیازاعممحیطیهروشودتبدیلواقعیتبهشماذهنآلایده

.مینمایدارایهوپیشنهادشمابهروشوطرحبهترینباراهتلواجتماعاتهایسالن

باوPVCجنسازمترمیلی0.1تا0.05بینضخامتبامحصولایندرشدهاستفادهمخصوصپارچه

یداراپارچهاینباشدمیزیستمحیطداردوستکامالمربعمتردرکیلوگرم180کششیمقاومت
،متالیکیا،مات،آیینهشفافجملهازمختلفیانواعداراینوربازتابلحاظازوباالبسیاررنگیتنوع

.باشدمیغیرهو

کردفادهاستتوانمیبینظیرروشناییمنبعیکعنوانبهاالستیکهایسقفازنورپردازیمنظراز
ازصخانوحهمچنین.کردخواهدایجادفضادرنسبیآرامشویکنواختنورپخشخاصیتلطفبهو

داراراالبابلدسیباهایمحیطکردنآکوستیکدرایپیشرفتهکاربریکهداردوجودمتریالاین
.باشدمی



های دکوراتیو به شرح زیر می باشدچراغ مزایای استفاده از این نوع تکنولوژی در صنعت ساختمان جهت پوشش سقف ،دیوار،ستون و 

قابلیت نور پردازی با انواع سیستم های روشنایی و دکوراتیو متداول-                                                          1





قابلیت فیلتر و تسطیح نور های  transparentنوعی از این پوشش ها با خاصیت منحصر به فرد 

این قابلیت به طراحان امکان تغییر شخصیت فضاهای داخلی .و مصنوعی را دارا می باشندطبیعی 

،این تکنولوژی در طراحی ویترین های فروشگاهی،رستوران ،کافی شاپ.به کمک نور می دهدرا 

اصل،تغییر رنگ مدنظر می باشد کاربری آنها های انتظار،طراحی دکور و دیگر اماکن که در سالن 

.داردنامحدود 



قابلیت منحصر به فرد سقف کاذب کششی بوسیله نورپردازی 

RGB طیفجهت تسطیح نور های طبیعی و مصنوعی و ترکیب

شخصیتتغییر هفت نور به صورت همزمان به طراحان امکان 

داخلی را به کمک جلوه های نور و رنگ می دهدفضاهای 







تنالیته ثابت و پایدار200تنوع رنگ در بیش از -2



قابلیت چاپ پذیری هر نوع تصویر طرح و لوگو-3



بااپچباالیکیفیتورنگتنوعباچاپقابلیتدلیلبههاسقفنوعاین
راتداولمهایسقفسایربهنسبتمتفاوتیتنوعسببپردازینورقابلیت

ریمعمااساسبررافضاازقسمتهرتوانیدمیاساسهمینبر.باشدمیدارا
طرحرساییاآسمانطرحازاستفاده.کنیدسازیزیباچاپیطرحیکباداخلی

یاسلیموکالسیکهاینقاشیطورهمینوکشسانسقفدرطبیعیهای
دارطرحهایسقفمثالبرایببخشدشمافضایبهراخاصیجلوهتواندمی
کهنمودهفراهمسادهاتاقیبرایراافزاروحوزندهفضاییشرکتاین

شرایطیوسلیقههربا،تطابقنورتنظیمقابلیتبامخفیهاینورازاستفاده
.آوردمیفراهمرا







انعطاف پذیر و قابل اجرا در اشکال مسطح،منحنی،و یا موج دار-4





ضد رطوبت و مقاوم در برابر بخار آب و کلر در محیط های بهداشتی و استخر-5





تنوع جنس با رویه های مات ،براق،شفاف و متالیک-6

سقف کشسان براق با رفلکس بسیار باال و با تنوع رنگ گسترده همانند یک
در این نوع سقف ها نوع . آیینه بزرگ فضا را در ذهن بیننده جلوه می دهد

رفلکس دارای جالیی است که تمام جزییات دکوراسیون را منعکس می 
در فضاهای که دیوارها ارتفاع کمی دارند این نوع سقف با عملکرد .کند

رفلکس خود باعث می شود عمق فضا را بزرگتر جلوه داده و راه حل مناسبی 
.برای ارتفاع کم فضا می باشد









قابلیت تلفیق با انواع سیستم های سقف کاذب-7





فواید استفاده از عایق صوتی 
(اتاق بدون پژواک ) بهبود صدا در یک اتاق -1
کاهش نشت صدا-2
آکوستیک آرام بخش-3
کاهش سر و صدا-4
کنترل سر و صدا-5
ناخواستهمحدود کردن سر و صدای -6

تقیم از منبع به همچنین می تواند انتقال امواج ناخواسته صدای مس. عایق صوتی می تواند از امواج صوتی ناخواسته غیر مستقیم که باعث پژواک صدا می شوند جلوگیری کند 
شنونده غیر ارادی را از طریق کاهش استفاده از فاصله و دخالت اشیاء در مسیر ، میسر سازد 

پنل آکوستیکی 
نترل صدا و پنل هایی بر اساس دانش آکوستیک ساخته شده است که موجب ک... امروزه برای کنترل صوت در استودیو ها ، اتاق های ضبط ، آمفی تئاترها ، سالن های سینما و 

:این پنل ها عمدتا به دو دسته تقسیم می شوند. جلوگیری از بازگشت صدا می گردند 

:جاذب ها -1

جاذب از جمله این پنل ها می توان به فوم های. این پنل ها دارای ساختار ویژه ای هستند که موجب جذب صدا می شوند و در نتیجه از بازگشت صدا جلوگیری می نمایند 
.اشاره کرد

:دیفیوزرها -2

ر ها متفاوت ا امواج در مسیهاین پنل ها از اساسی ترین رکن های آکوستیک به ویژه آکوستیک استودیوها هستند و به نحوی ساخته شده اند که با برخورد امواج صدا به آن
واع آن می معموال این پنل ها از جنس پالستوفوم یا چوب ساخته می شوند و از ان. پراکنده می گردند و در نتیجه از بازگشت مجدد صدا در همان مسیر جلوگیری می نمایند 

توان به پنل های دیفیوزر دوبعدی و سه بعدی اشاره نمود

http://www.acousticbartar.com/دانستینهای-مرتبط-با-صدا-و-علم-آکوستیک.html
http://www.acousticbartar.com/دانستینهای-مرتبط-با-صدا-و-علم-آکوستیک.html


:پوشش های کشسان آکوستیک

ی باشد هزار عدد در متر مربع مسیصد در این نوع مصالح عملکرد بر اساس جذب صوت بوسیله حفرات ریز موجود در پارچه به میزان 
البته این .اشدجذب صوت بسیار باال نسبت به محصوالت مشابه می بعملکرد که نتایج آزمایشات انجام شده به شرح زیر نشان دهنده .

.نمودفضا خواهد معماری نوع سقف به دلیل فرمت خاص و متفاوت خود از لحاظ زیبایی نیز کمک شایانی به 

.و سالن های اجتماعات می باشدرانس،رستوران فکناین نوع سقف ها مناسب برای سالن های ورزشی،اتاق های 









.باشدمیزیرشرحبهکشسانهاپوششنصبهایسیستمانواعنصبهایدیتیلوجزییات
هایهیتربوسیله،پارچهنصبازقبلبایستمی%7حدودمیزانبهکارشدهبرداشتفضایبهنسبتپارچهمساحتبودنکوچکتربهتوجهبا

.شودمیانجامزیرمراحلمطابقپارچهنصبمراحلجهتایناز.گرددنصبشدهگذاریریلفضایدرکششتحتوسپسگرممخصوص







:باشدمییرزشرحبهنصبتکنولوژیوکاراجرایی،فضایموقعیتگرفتننظردرباآلومینیومیهایریلانواعتیپ

1-LC010



2-LU01



3-LU11



4-LU04



5-LU041



6-LS044



LSEC44  7-



LSIC44 8-



A50 9-



W2W

A01 W2W 10-



A02 W2W 11-



A03 W2W 12-



A04 W2W 13-



A05 W2W 14-



S02 W2W 15-



SPECIAL

PSN 9045 1-



PSN-LMP 2-



PMS-01 3-




