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توسعه افراز هوراد

ــردازی تأســیس  ــا موضــوع طراحــی و اجــرای سیســتم هــای نورپ ــراز هــوراد درســال 1392 ب شــرکت توســعه اف
گردیــد.

بــا توجــه بــه رشــد فزاینــده صنعــت ســاختمان در کشــور، ایــن شــرکت  فعالیــت هــای خــود را در حــوزه ســقف هــای 
کشســان ) باریســول ( تحــت نمایندگــی شــرکت ایتالیایــی Tensocielo   بســط و گســترش داده  و بــا دســتیابی بــه 

تکنولــوژی روز دنیــا، اقــدام بــه تولیــد چــراغ هــای خطــی،  دکوراتیــو و نورپــردازی تخصصــی نمــا  نمــوده اســت.

شــرکت  توســعه افــراز هــوراد افتخــار همــکاری بــا معتبرتریــن شــرکت هــای معمــاری و ســاختمانی در پــروژه هــای 
ــش از 300  ــرای بی ــی و اج ــات طراح ــه خدم ــا، ارائ ــکاری ه ــن هم ــل ای ــه حاص ــته ک ــور را داش ــن کش ــاخص ای ش

پــروژه نورپــردازی در باالتریــن ســطح اســتانداردهای جهانــی طــی 7 ســال گذشــته از آن جملــه مــی باشــد.
همچنیــن بهــره گیــری از مشــاورین و متخصصیــن شــرکت هــای معتبــر اروپایی و آســیائی همچــون DPS ) لهســتان( 
، Tensocielo )ایتالیــا ( Skyland  )چیــن( ، Highligth )تایــوان( ، Edison ) تایــوان ( ، ایــن شــرکت ر ا قــادر بــه 
تأمیــن  و ارائــه بهتریــن و مرغــوب تریــن ادوات روشــنائی و الیتینــگ مــدرن دنیــا بــا مناســب تریــن قیمــت نمــوده 

. ست ا

ویژگی های توسعه افراز هوراد

1- بهبود مستمر به طور فراگیر در تمامی ابعاد حوزه فعالیت

2- بکارگیری فضاهای نوین در صنعت روشنایی

3- ارائه طرح های منحصر به فرد و خالقانه

4- تولید و واردات محصوالت با کیفیت و با ثبات طبق استاندارد محصول

5- بکارگیری نیروهای مجرب در هر بخش

6- تولیــد محصــول بطــور اختصاصــی) Factory Custom Mode (  در کارخانــه ســازنده  و منطبــق بــا اســتانداردهای 
فنــی ارائــه شــده از واحــد طراحــی بــرای هــر پــروژه 

7- گارانتــی کلیــه محصــوالت نورپــردازی ارائــه شــده توســط ایــن شــرکت  5 ســال مــی باشــد. )ایــن شــرکت در 
راســتای ارائــه خدمــات پــس از فــروش و گارانتــی، همــواره فراتــر از مســئولیت خــود عمــل نمــوده و بــه پشــتوانه 
اطمینــان از پروســه طراحــی، تولیــد و اجــرای محصــوالت و خدمــات خــود، گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش را در 

بــازه هــای مختلــف زمانــی بــه بهتریــن نحــو ارائــه مــی نمایــد.(

8- گارانتی محصوالت کشسان شامل ترنسپرنت ، الکر و چاپی 10 سال می باشد.

9- طراحی روشنایی بر مبنای صرفه جویی در مصرف انرژی

10- همکاری با تولید کنندگان پیشرو و معتبر اروپایی و آسیائی 

بــه منظــور دســتیابی بــه اصــول فــوق الذکــر ، ایــن ســازمان بــه عنــوان یــک شــرکت طــراح و مجــری روشــنایی ، 
اســتانداردهای سیســتم مدیریــت کیفیــت  ISO 2015-9001 و سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای را 
بــه اجــرا درآورده و بــه طــور مــداوم خــود را نســبت بــه بهبــود مســتمر و اثــر بخشــی ایــن سیســتم هــا متعهــد مــی 

دانــد.
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) Facade Lighting Design (   نورپردازی نما          

ــوژی در  ــاالی تکنول ــرعت ب ــه س ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
عرصــه نورپــردازی و تولیــد چــراغ هایــی بــا طــول عمــر 
ــی  ــی و پرتاب ــای خط ــد نوره ــکان تولی ــاال و ام ــیار ب بس
ــی  ــت موضوع ــده اس ــث ش ــواه ، باع ــای دلخ ــا زوای ب
بــه نــام بعــد دوم معمــاری نمــا کــه همــان نورپــردازی 
در شــب مــی باشــد مطــرح گــردد، کــه از ایــن طریــق 
جهــت نمــود زیبایــی هــای پنهــان و نورپــردازی مــوردی 
منطبــق بــر المــان هــای نمــا براســاس معمــاری منظــر، 
ــی  ــتفاده م ــی اس ــت جغرافیای ــری و موقعی ــوع کارب ن
شــود و مــی توانــد  بــه زیباتریــن شــکل ممکــن ارتبــاط 

بصــری ناظــر و نمــا را میســر ســازد . 

شــرکت توســعه افــراز هــوراد در راســتای ارائــه خدمــات 
نورپــردازی یــک تیــم حرفــه ای را بــا تکیــه بــر دانــش 
فنــی ، انجــام طراحــی مناســب ، اســتفاده از محصــوالت 
ــی  ــروه اجرای ــری گ ــکار گی ــر و ب ــای معتب ــی ه کمپان
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــی و اج ــت طراح ــص ، در جه متخص

ــردازی نمــای کشــور گــرد هــم آورده اســت . نورپ

متریــال مــورد اســتفاده در نورپــردازی نمــا رابطــه 
مســتقیم بــا نــوع مصالــح مــورد اســتفاده در نمــا دارد. در 
ســاختمان هــای بــا نمــای کالســیک و رومــی اســتفاده از 
ــت و وال واشــر،  ــی مشــابه جــت الی چــراغ هــای پرتاب
بهتریــن گزینــه بــرای  نمایــان شــدن المــان هــای نمــا 
مــی باشــند و اســتفاده از چــراغ هــای خطــی  هوشــمند  
) SMD Pixel ( در نماهــای مــدرن شــامل نمــای شیشــه 
ای ) Frame less  و Face cap ( ســرامیک یــا کامپوزیــت 

مناســب تــر مــی باشــد.

ــی  ــرکت از کمپان ــن ش ــتفاده ای ــورد اس ــوالت م محص
ــردد: ــی گ ــه م ــر تهی ــر زی ــای معتب ه

1- جــت الیــت : از برنــد Cree بــا بدنــه آلومینیــوم و لنــز 
 IP 65 شیشــه ای ضــد بخــار و

2- وال واشــر : از برنــد Bridegelux بــا بدنــه آلومینیومی 
IP65 و دیفیــوزر ضد بخــار و

ــا  ــد Hondel lighting ب ــا : از برن ــی نم ــراغ خط 3- چ
بدنــه آلومینیومــی و مــاژول SMD از برنــد  Cree و 

IP65 و   Edison ترانــس 

ــا  ــد Sanan و ب ــا : از برن ــمند نم ــردازی هوش 4- نورپ
SMD Pixle از  اســتفاده 
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        چراغ های خطی و دکوراتیو          چراغ های خطی و دکوراتیو

چراغ های خطی

LA-01 
 چــراغ خطــی آویــز بــا ابعــاد 10*10 ســانتی متــر و طــول 

نامحــدود:        
بــا توجــه بــه ســاخت ایــن محصــول بــر اســاس معمــاری 
فضــا و چیدمــان داخلــی، امــروزه بســیار مــورد توجــه قــرار 
ــری هــای  ــا کارب ــی محیــط ب ــور اصل ــه و در تأمیــن  ن گرفت
مختلــف از جملــه اداری، نمایشــگاهی، فروشــگاهی و تجاری 
کاربــرد دارد. سیســتم آویــز محصــول امــکان نصــب چــراغ 
ــه  ــا توج ــد و ب ــی کن ــم م ــف را فراه ــای مختل ــاع ه در ارتف
بــه جزئیــات نصــب ســاده و زیبــا بــه معمــاری داخلــی فضــا 

نیــز کمــک شــایانی مــی نمایــد.
ــابه  ــای مش ــه ه ــه نمون ــبت ب ــول نس ــن محص ــری ای برت
اســتفاده از دیفیــوزر کشســان بــدون قطــع در طــول هــای 
نامحــدود نســبت بــه اســتفاده از ورق هــای پلکســی و طلــق 

مــی باشــد.

LA-02
ــا ابعــاد 10*10 ســانتی متــر و طــول  چــراغ خطــی روکار ب

نامحــدود:
بــا در نظــر گرفتــن جزئیــات نصــب چــراغ بــر روی ســقف 
ــا  ــق ب ــراغ مطاب ــه چ ــگ بدن ــاب رن ــکان انتخ ــوار و ام و دی
فضــای کار شــده و اســتفاده از ماســتیک هــای مخصــوص 
ــوار  ــا دی ــه بیــن پروفیــل و ســقف ی جهــت درزبنــدی فاصل
ــه  ــر کار ب ــای زی ــا فض ــه ب ــاختار یکپارچ ــاد س ــکان ایج ام
ــک  ــر کم ــن منظ ــردد و از ای ــی گ ــم م ــل فراه ــور کام ط

ــود .  ــد نم ــا خواه ــی فض ــه زیبای ــایانی ب ش
برتــری ایــن محصــول نســبت بــه نمونــه هــای مشــابه عدم 
محدودیــت مســیر چــراغ در ســقف و طــول نامحــدودآن مــی 

 . باشد 
وجــود دیفیــوزر باریســول چــراغ، امــکان نورپــردازی بــدون 
دزر و قطــع در هــر شــکل و فــرم را فراهــم مــی ســازد. در 
ــف از  ــای مختل ــری ه ــا کارب ــط ب ــی محی ــور اصل ــن  ن تأمی
ــرد  ــاری کارب ــگاهی و تج ــگاهی، فروش ــه اداری، نمایش جمل

دارد.

چراغ های خطی

LA-03 
 چــراغ خطــی تــوکار بــا ابعــاد 10*10 ســانتی متــر و 

طــول نامحــدود        
ــورت  ــه ص ــراغ ب ــب چ ــکان نص ــه ام ــی ک در فضاهای
تــوکار در ســقف هــای کاذب فراهــم مــی باشــد یکی از 
بهتریــن گزینــه هــای نورپــردازی اســتفاده از ایــن نوع 
ــراغ  ــی چ ــرح طول ــر ط ــالوه ب ــه ع ــت ک ــراغ هاس چ
هــا و کاربــرد در مســیر  و فضــا بــه صــورت نامنظــم ، 
ســبب یکپارچــه  شــدن ســطح ســقف بــا نورپــردازی 
ــر از  ــی دیگ ــد. یک ــد ش ــواز خواه ــم ن ــواه و چش دلخ
ــاع  ــدن ارتف ــاه ش ــدم کوت ــراغ، ع ــن چ ــای ای مزای
ســقف در محــل نصــب چــراغ هاســت و همچنیــن در 
قســمت هایــی از ســقف کاذب کــه فضــای الزم بــرای 
قراگیــری قســمت بــاالی چــراغ را دارد امــکان نصــب 
ــا  ــط ب ــی محی ــور اصل ــن  ن ــد.در تأمی ــی باش ــا م مهی
ــه اداری، نمایشــگاهی،  ــف از جمل ــری هــای مختل کارب

ــرد دارد. ــاری کارب ــگاهی و تج فروش

LA-04
ــر و  ــانتی مت ــاد 10*5 س ــا ابع ــز ب ــی آوی ــراغ خط چ

ــدود         ــول نامح ط
ویژگــی هــای اصلــی ایــن چــراغ هماننــد چــراغ  01-

LA مــی باشــد کــه بــه تکــرار آن نمــی پردازیــم.

ــراغ 04- ــی چ ــی و الکتریک ــخصات فیزیک ــایر مش س
LA

ــا  ــده ب ــترود ش ــوم اکس ــس آلومینی ــه از جن 1- بدن
ــز ــا آنادای ــتاتیک و ی ــودری الکتروس ــگ پ رن

ــل  ــس Stainless Steel و کاب ــز از جن ــت آوی 2- بس
DC ــرق ــال ب ــت انتق ــا قابلی ــته ای ب ــوالدی رش ف

3- دیفیــوزر از جنــس باریســول بــا خاصیــت پخــش و 
تســطیع نــور بــا ضریــب انتقــال  85  درصــد

و  الیــن  ســه  در   SMD- Tap-Cree مــاژول    -4
ــرق ب

 12V-DC با طول عمر بیش از 50،000 ساعت
Edison 5- ترانس 12 ولت از برند
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LA-05 
ــول  ــر و ط ــانتی مت ــاد 10*5 س ــا ابع ــی روکار ب ــراغ خط  چ

ــدود نامح
کاربردهــا و ویژگــی هــای اصلــی ایــن چــراغ هماننــد چــراغ  

LA-02 مــی باشــد .

LA-05 سایر مشخصات فیزیکی و الکتریکی چراغ
ــگ  ــا رن ــده ب ــترود ش ــوم اکس ــس آلومینی ــه از جن 1- بدن

ــز ــا آنادای ــتاتیک و ی ــودری الکتروس پ
ــاندن  ــت پوش ــدی جه ــای درزبن ــتیک ه ــرای ماس 2- اج
ــل  ــه دلی ــاد ب ــای زی ــول ه ــل در ط ــقف و پروفی ــه س فاصل

ــا ــقف ه ــی س ــودن احتمال ــراز نب ت
ــش و  ــت پخ ــا خاصی ــول ب ــس باریس ــوزر از جن 3- دیفی

ــد ــال 85 درص ــب انتق ــا ضری ــور ب ــطیع ن تس
4- ماژول  SMD- Tap-Cree در سه الین و برق
 12V-DC با طول عمر بیش از 50،000 ساعت

Edison 5- ترانس 12 ولت از برند

LA-06
 چــراغ خطــی تــوکار بــا ابعــاد 10*5 ســانتی متــر و طــول 

نامحــدود

کاربردهــا و ویژگــی هــای اصلــی ایــن چــراغ هماننــد چــراغ  
LA-03 مــی باشــد.

LA-06 سایر مشخصات فیزیکی و الکتریکی چراغ
1- بدنه از جنس آلومینیوم اکسترود شده 

2- قــاب  دور چــراغ از جنــس آلومینیــوم بــا رنــگ پــودری 
الکتروســتاتیک و یــا آنادایــز

ــش و  ــت پخ ــا خاصی ــول ب ــس باریس ــوزر از جن 3-  دیفی
ــد ــال 85 درص ــب انتق ــا ضری ــور ب ــطیع ن تس

4- ماژول  SMD- Tap-Cree در سه الین و برق
 12V-DC با طول عمر بیش از 50،000 ساعت

Edison 5- ترانس 12 ولت از برند

چراغ های خطی

LA-07 
ــر و طــول  ــا ابعــاد 5*5 ســانتی مت ــز ب  چــراغ خطــی آوی

نامحــدود        
در ســری چــراغ هــای آویــز ، ســطح مقطــع ایــن چــراغ 
بــا ابعــاد 5*5  ســانتی متــر مــی باشــد کــه وجــه تمایــز 

آن  بــا دســته چــراغ هــای مشــابه خــود اســت . 
LED نوع منبع نور: ماژول

Cree : برند چیپ نوری
خنک کننده ماژول : هیت سینک پره دار آلومینیومی

شار نوری )لومن( : 4800  در هر مترطول
توان )وات( : 36 وات در هر مترطول

بهره نوری : 133
رنــگ نــور: 2500 کلویــن )Amber( ، 3000 کلویــن 
 6000   ،  )Natural(  4500 ، کلویــن   3500 ، )آفتابــی( 

ــی( ــن )یخ ــی( ، 6500 کلوی ــن )مهتاب کلوی

LA-08
ــول  ــر و ط ــانتی مت ــاد 5*5 س ــا ابع ــی روکار ب ــراغ خط چ

ــدود         نامح
در ســری چــراغ هــای روکار ، ســطح مقطــع ایــن چــراغ 
بــا ابعــاد 5*5  ســانتی متــر مــی باشــد کــه وجــه تمایــز 

آن  بــا دســته چــراغ هــای مشــابه خــود اســت . 
LED نوع منبع نور: ماژول

Cree : برند چیپ نوری
خنک کننده ماژول : هیت سینک پره دار آلومینیومی

شار نوری )لومن( : 4800  در هر مترطول
توان )وات( : 36 وات در هر مترطول

بهره نوری : 133
رنــگ نــور: 2500 کلویــن )Amber( ، 3000 کلویــن 
 6000   ،  )Natural(  4500 ، کلویــن   3500 ، )آفتابــی( 

ــی( ــن )یخ ــی( ، 6500 کلوی ــن )مهتاب کلوی
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LA-09 
ــول  ــر و ط ــانتی مت ــاد 5*5 س ــا ابع ــوکار ب ــی ت ــراغ خط  چ

ــدود نامح
در ســری چــراغ هــای تــوکار ، ســطح مقطــع ایــن چــراغ بــا 
ابعــاد 5*5  ســانتی متــر مــی باشــد کــه وجــه تمایــز آن  بــا 

دســته چــراغ هــای مشــابه خــود اســت . 
طول عمر ماژول LED : 50،000 ساعت

Edison فن دار اتومات از برند A30 : نوع ترانس
+A : کالس انرژی

IP65 : درجه حفاظتی
نــوع دیفیــوزر : باریســول از برنــد Sky Land چیــن مقــاوم 

UV در برابــر
نوع سیم کشی داخلی : 1.5*2 رشته ای

و  ، مســکونی  فروشــگاهی  تجــاری،   ، اداری   : کاربــری 
نمایشــگاهی

LA-10
 چراغ خطی آویز و روکار  با عرض یک سانتی متر

اســتفاده از روشــنایی خطــی بــا عــرض بســیار کــم جهــت 
ــب  ــا ترکی ــا و ی ــا ، کانتره ــر روی میزه ــو ب ــرد دکوراتی کارب
ــن و  ــی از پرکاربردتری ــتر یک ــد لوس ــت تولی ــا جه آن ه
بروزتریــن مــدل هــای نورپــردازی در فضاهایــی بــا طراحــی 
ــوراد در  ــراز ه ــعه اف ــرکت توس ــد. ش ــی باش ــال م مینیم
راســتای تحقــق ایــن هــدف ، اقــدام بــه تولیــد ایــن نــوع 
ــته  ــی برجس ــوزر پلکس ــی و دیفی ــه آلومینیوم ــا بدن ــراغ ب چ
بــا نورپــردازی متنــوع از رنــگ هــای RGB و کلویــن هــای 

ــت. ــوده اس ــا 10،000 نم ــگ از 2000 ت رن
در مــدل تــوکار ایــن محصــول بــا توجــه بــه امــکان اجــرا در 
دیــوار و ســقف و هماهنگــی متریــال بــه کار رفتــه در نــازک 
کاری، امــکان نورپــردازی هــای متنوعــی را در فضــا ایجــاد 
ــت  ــاران را جه ــت معم ــر دس ــن منظ ــود و از ای ــد نم خواه

طراحــی نورپــردازی هــای خــاص بــاز نمــوده اســت.

چراغ های خطی

LAA 
 چراغ خطی قوسی با عرض متغیر

طراحــی منحصــر بفــرد چــراغ خطــی قوســی ایــن امــکان 
ــاس  ــر اس ــه ب ــد داد ک ــروژه خواه ــاران پ ــه معم را ب
چیدمــان و فــرم فضــا ، نورپــردازی دلخــواه خطــی قوســی 
را در فضــا داشــته باشــند و یــا حتــی کانســپت معمــاری 
داخلــی محیــط را تکمیــل نماینــد. یکــی از دغدغــه هــای 
ــای  ــود آلترناتیوه ــدم وج ــی ع ــی داخل ــود در طراح موج
نورپــردازی جهــت ارتبــاط درســت بــا فضــا مــی باشــد. 
ــن  ــق ای ــتای تحق ــوراد در راس ــراز ه ــعه اف ــرکت توس ش
ــر  ــا در نظ ــراغ ب ــوع چ ــن ن ــد ای ــه تولی ــدام ب ــدف اق ه
ــرکت  ــرح ش ــاس ط ــتاندارد براس ــات اس ــن جزئی گرفت
ــل هــای چــراغ  ــا نمــوده اســت پروفی Tensocielo ایتالی
ــه  ــازد ک ــی س ــم م ــکان را فراه ــن ام ــوزر ای ــوع دیفی و ن
ــا عــرض هــای متغیــر تولیــد و  ــا هــر قــوس و ب چــراغ ب

اجــرا گــردد. 
ــارز  ــه ب ــورز نمون ــایان موت ــودرو ش ــگاه خ ــروژه نمایش پ
ــراح در  ــر ط ــه نظ ــد ک ــی باش ــراغ م ــرم از چ ــن ف ای
خصــوص کانســپت آیرودینامیــک  BMWi8 بوســیله 
چــراغ هــای خطــی قوســی و فــرم دار در ســقف پدیــدار 
ــای  ــختی ه ــود س ــا وج ــوع ب ــن موض ــت و ای ــده اس ش
ــه نتیجــه رســیده  موجــود در تولیــد و اجــرای محصــول ب
ــده  ــا گردی ــاری فض ــرد معم ــرای منحصربف ــب اج و موج

ــت. اس
ــی و  ــکل قوس ــد ش ــکان تولی ــول ، ام ــن محص ــری ای برت
ــی  ــراغ م ــدود چ ــول نامح ــد و ط ــو در 3 بع ــرم دکوراتی ف

باشــد.
LED نوع منبع نور: ماژول

Cree : برند چیپ نوری
خنک کننده ماژول : هیت سینک پره دار آلومینیومی

شار نوری )لومن( : 4800  در هر مترطول
توان )وات( : 36 وات در هر مترطول

بهره نوری : 133
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چراغ های دکوراتیو آلومینیومی

DA-01 
چراغ دکوراتیو گرد آویز

 Tensoielo   ــرکت ــه ش ــق ب ــراغ متعل ــن چ ــی ای طراح
ایتالیــا مــی باشــد ، شــرکت توســعه افــراز از ســال 1396 
بــه عنــوان نماینــده رســمی ایــن شــرکت در ایــران شــروع 
ــه و  ــات بدن ــد ایــن چــراغ نمــوده، جزئی ــه ســاخت و تولی ب
سیســتم آویــز در ایــران تولیــد و اکســترود شــده ، وسیســتم 
ــن  ــی تأمی ــای اروپای ــال ه ــن متری ــردازی آن  از بهتری نورپ
مــی گــردد. بــا توجــه بــه وجــود دیفیــوزر از جنس باریســول 
ــدون  ــا قطرهــای 1 ، 1/5 ، 2 ،2/5 ب ــد چــراغ ب امــکان تولی
ــتفاده از  ــرد اس ــای پرکارب ــد . فضاه ــی باش ــم م درز فراه
ایــن چــراغ هــا در ســقف البــی هــا ، رســتوران هــا، مجتمــع 
ــرم  ــد. ف ــی باش ــگاهی م ــای نمایش ــاری و فضاه ــای تج ه
گــرد چــراغ بــه طراحــی فضاهایــی کــه از قــوس هــای زیــاد 

بهــره مــی بــرد کمــک شــایانی مــی نمایــد.

DA-02
چراغ دکوراتیو مستطیلی آویز

 Tensoielo   ــرکت ــه ش ــق ب ــراغ متعل ــن چ ــی ای طراح
ــز در  ــتم آوی ــه و سیس ــات بدن ــد ،  جزئی ــی باش ــا م ایتالی
ــردازی آن   ــد و اکســترود شــده ، وسیســتم نورپ ــران تولی ای
ــا  ــی گــردد. ب ــن م ــی تأمی ــال هــای اروپای ــن متری از بهتری
توجــه بــه وجــود دیفیــوزر از جنــس باریســول امــکان تولیــد 
ــم  ــر فراه ــا 4/5 مت ــول ت ــر و ط ــرض 1/5 مت ــا ع ــراغ ت چ
مــی باشــد فضاهــای پرکاربــرد اســتفاده از ایــن چــراغ هــا 
میزهــای کنفرانــس و جلســات  ســقف البــی هــا ، رســتوران 
هــا، واحدهــای تجــاری و نمایشــگاهی و ســالن کنفرانــس 
ــه  ــایانی ب ــک ش ــراغ کم ــتطیلی چ ــرم مس ــد. ف ــی باش م
ــرد. ــد ک ــان فضــا خواه ــالن مبلم ــا پ ــردازی ب ــق نورپ تطاب

چراغ های دکوراتیو آلومینیومی

DA-03 
چراغ دکوراتیو رینگی آویز

ــردازی  ــکان نورپ ــراغ ام ــن چ ــرد ای ــی منحصربف طراح
ــی  ــم م ــت و رو را فراه ــورت پش ــه ص ــمت آن ب در دو س
کندبنابرایــن مــی تــوان چــراغ را بــا هــر زاویــه ای نصــب 
نمــود. تلفیــق و ترکیــب چــراغ هــا بــا ابعــاد نامســاوی در 
Void   و البــی هــا بــا ســقف بلنــد مــی توانــد نورپــردازی 
ــاد  ــا ایج ــن فضاه ــر را در ای ــی نظی ــتری ب ــاص و لوس خ
نمایــد ، نمونــه اجــرا شــده در مجتمع تجــاری اپــال بیانگر 
ایــن موضــوع مــی باشــد. طــرح و جزئیــات چــراغ رینگــی 
ــرکت  ــن ش ــو ای ــوالت دکوراتی ــر محص ــابه دیگ ــز مش نی
متعلــق بــه Tensicielo ایتالیــا مــی باشــد.جزئیات بدنــه 
و سیســتم آویــز ، در ایــران تولیــد و اکســترود شــده و در 
سیســتم نورپــردازی آن از بهتریــن متریــال هــای اروپایــی 

تأمیــن مــی گــردد.
ــا 2  ــی 0/5 ت ــا قطــر رینــگ داخل ــد چــراغ ب ــکان تولی ام
ــم  ــر فراه ــا 2/5 مت ــر 1 ت ــا قط ــی ب ــگ خارج ــر و رین مت
ــرح   ــه ط ــه ب ــا توج ــوری ب ــگ ن ــد.پهنای رین ــی باش م
ــر  ــانتی مت ــا 50 س ــرض 10 ت ــد از ع ــی توان ــود م موج

ــد. ــی باش ــر م متغی

DA-04
چراغ دکوراتیو مثلثی آویز

 Tensoielo   ــرکت ــه ش ــق ب ــراغ متعل ــن چ ــی ای طراح
ــز در  ــتم آوی ــه و سیس ــات بدن ــد ، جزئی ــی باش ــا م ایتالی
ــردازی  ــتم نورپ ــده ، وسیس ــترود ش ــد و اکس ــران تولی ای
آن  از بهتریــن متریــال هــای اروپایــی تأمیــن مــی گــردد. 
بــا توجــه بــه وجــود دیفیــوزر از جنــس باریســول امــکان 

ــا 1/5 فراهــم مــی باشــد .  ــا اضــالع ت تولیــد چــراغ ب
فضاهــای پرکاربــرد اســتفاده از ایــن چراغ هــا در واحدهای 
تجــاری ، فروشــگاهی ، رســتوران ، کلینیک و نمایشــگاهی 
مــی باشــد. بــا توجــه بــه گــردی موجــود در محــل اضــالع 
مثلــث ایــن مــدل چــراغ بــه نورپــردازی طــرح هایــی کــه 
از قــوس و پــالن نامنظــم در فضــا اســتفاده شــده کمــک 

شــایانی مــی نمایــد.
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چراغ های دکوراتیو آلومینیومی

DA-05 
چراغ دکوراتیو گرد روکار

 Tensoielo   ــرکت ــه ش ــق ب ــراغ متعل ــن چ ــی ای طراح
ــز در  ــتم آوی ــه و سیس ــات بدن ــد  جزئی ــی باش ــا م ایتالی
ــردازی آن   ــد و اکســترود شــده ، وسیســتم نورپ ــران تولی ای
ــا  ــی گــردد. ب ــن م ــی تأمی ــال هــای اروپای ــن متری از بهتری
توجــه بــه وجــود دیفیــوزر از جنــس باریســول امــکان تولیــد 
ــر فراهــم مــی باشــد . فضاهــای  ــا قطرهــای 5 مت چــراغ ت
ــی هــا  ــرد اســتفاده از ایــن چــراغ هــا در ســقف الب پرکارب
ــک  ــا، و کلینی ــتوران ه ــاری ، رس ــای تج ــع ه ، Void مجتم
ــی  ــه طراحــی فضاهای ــرم گــرد چــراغ ب ــا مــی باشــد. ف ه
ــرد کمــک شــایانی  ــاد بهــره مــی ب کــه از قــوس هــای زی

ــد. مــی نمای
جنس بدنه : آلومینیوم اکسترودی نورد شده

رنگ بدنه : پودری الکتروستاتیک

DA-06
چراغ دکوراتیو مستطیلی روکار

بــا توجــه بــه وجــود دیفیــوزر از جنــس باریســول و جزئیــات 
نصــب چــراغ روکار، امــکان تولیــد چــراغ تــا عــرض 3 متــر 
ــرد  ــر فراهــم مــی باشــد فضاهــای پرکارب ــا 5 مت و طــول ت
اســتفاده از ایــن چــراغ هــا میزهــای کنفرانــس و جلســات ، 
ســقف البــی هــا ، Void مجتمــع هــای تجــاری و واحدهــای 
اداری  مــی باشــد. فــرم مســتطیلی چــراغ کمــک شــایانی 
بــه تطابــق نورپــردازی بــا پــالن مبلمــان فضــا خواهــد کــرد.
ــگ  ــا رن ــده ب ــترود ش ــوم اکس ــس آلومینی ــه از جن 1- بدن

ــز  ــا آنادای ــتاتیک و ی ــودری الکتروس پ
ــه  ــاندن فاصل ــت پوش ــدی جه ــتیک درزبن ــرای ماس 2- اج
ســقف و پروفیــل در طــول هــای زیــاد بــه دلیــل تــراز نبودن 

احتمالــی ســقف هــا
module: SMD-Strip-Lens 180 dgrees -Cree 
ــش و  ــت پخ ــا خاصی ــول ب ــس باریس ــوزر از جن 3- دیفی

ــال %87 ــب انتق ــا ضری ــور ب ــطیع ن تس

چراغ های دکوراتیو آلومینیومی

DA-07 
چراغ دکوراتیو رینگی روکار

ــول و  ــس باریس ــوزر از جن ــود دیفی ــه وج ــه ب ــا توج ب
ــی  ــده آلومینیوم ــورد ش ــل ن ــب روکار پروفی ــات نص جزئی
امــکان اجــرای  چــراغ بــا قطــر رینــگ داخلــی تــا 2/5 متر 
ــد. ــی باش ــم م ــر فراه ــر  4/5 مت ــا قط ــی ت ــگ خارج و رین
ــه طــرح  موجــود مــی  ــا توجــه ب پهنــای رینــگ نــوری ب
ــی  ــر م ــر متغی ــانتی مت ــا 50 س ــرض 10 ت ــد از ع توان
باشــد. فضاهــای پرکاربــرد ایــن چــراغ  در رســتوران هــا ، 
کلینیــک هــا ، محیــط هــای اداری فلــت ، و البــی هــا مــی 
ــه از  ــی ک ــی فضاهای ــه طراح ــراغ ب ــرد چ ــرم گ ــد. ف باش
قــوس در معمــاری داخلــی اســتفاده شــده اســت کمــک 

شــایانی مــی نمایــد. 

DA-04
چراغ دکوراتیو مثلثی روکار

بــه دلیــل وجــود دیفیــوزر از جنــس باریســول و جزئیــات 
ــکان  ــی ام ــده آلومینیوم ــورد ش ــل ن ــب روکار پروفی نص
اجــرای چــراغ بــا اضــالع تــا 4 متــر فراهــم مــی باشــد . 
فضاهــای پرکاربــرد اســتفاده از ایــن چــراغ هــا در ســقف 
البــی هــا ، محیــط هــای اداری و تجــاری رســتوران هــا، و 

کلینیــک هــا مــی باشــد.
1- بدنــه از جنــس آلومینیــوم اکســترودی نــورد شــده بــا 

رنــگ پــودری الکتروســتاتیک
ــه  2-اجــرای ماســتیک درزبنــدی جهــت پوشــاندن فاصل
ــراز  ــل ت ــه دلی ــاد ب ــای زی ــول ه ــل در ط ــقف و پروفی س

ــا ــقف ه ــی س ــودن احتمال نب
ــش و  ــت پخ ــا خاصی ــول ب ــس باریس ــوزر از جن 3- دیفی

ــال %87 ــب انتق ــا ضری ــور ب ــطیع ن تس
module: SMD-Strip-Lens 180 dgrees -Cree 

Mean Well 4-ترانس 12 ولت از برند
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چراغ های دکوراتیو چوبی

یکــی از متریــال هــای پرکاربــرد در طراحــی داخلــی 
اســتفاده از چــوب مــی باشــد. در ایــن راســتا جهــت رفــع 
یکــی از دغدغــه هــای موجــود، بــه منظــور هماهنگــی فــرم 
ــد  ــه تولی ــدام ب ــرکت اق ــن ش ــا،  ای ــی فض ــن داخل و دیزای
چــراغ خطــی بــا بدنــه چوبــی نمــوده کــه عــالوه بــر ظاهــر 
فــوق العــاده ، امــکان هماهنگــی بــا معمــاری داخلــی فضــا 

ــد. ــته باش را داش
ــواه و  ــاد دلخ ــا ابع ــراغ ب ــاخت چ ــکان س ــه ام ــه ب ــا توج ب
متنــوع بــودن طــرح ، جنــس و رنــگ چــوب بــه عنــوان کاور 
ــد  ــل فرآین ــت تکمی ــی جه ــد محصول ــکان تولی ــراغ ، ام چ
ــده اســت. طراحــی سیســتم  ــی فراهــم گردی دیزایــن داخل
آویــز ایــن نــوع چــراغ در نــوع خــود منحصــر بــه فــرد مــی 
ــدارد و  ــقف ن ــا س ــرق ت ــل ب ــور کاب ــه عب ــازی ب ــد و نی باش
جریــان از طریــق کابــل هــای آویــز بــه منابــع نــوری منتقــل 
ــه زیبایــی ظاهــری چــراغ هــا  مــی گــردد کــه ایــن امــر ب

کمــک شــایانی مــی نمایــد.
مناســب تریــن فضــای کاریــردی ایــن نــوع چــراغ هــا بــر 
ــه ، و  ــپزخانه، راه پل ــتوران، آش ــا، رس ــا ، کانتره روی میزه

ــی باشــد. واحدهــای تجــاری م

ــو  ــای دکوراتی ــراغ ه ــی چ ــی و الکتریک ــخصات فیزیک مش
ــی چوب

1- بدنه از جنس چوب روس یا بلوط یا راش

ــا  ــته ای ب ــوالدی رش ــل ف ــس کاب ــز از جن ــت آوی 2- بس
DC ــرق ــال ب ــت انتق قابلی

ــا  ــته ب ــا برجس ــت و ی ــی تخ ــس پلکس ــوزر از جن 3- دیفی
ــیری ــگ ش ــه رن ــر ب ــی مت ــت 10 میل ضخام

4- ماژول SMD- Tap-Cree در سه الین و برق
 12V-DC با  طول عمر بیش از 50،000 ساعت

Edison 5- ترانس 12 ولت از برند
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سقف کشسان ترنسپرنت
اســتفاده از ایــن نــوع ســقف بــرای نورپــردازی محیــط، مطابــق طراحــی فضــا و میــزان 
نــور مــورد نظــر مطــرح مــی باشــد. فوایــد و دالیــل انتخــاب ایــن نــوع متریــال بــه شــرح 

زیــر مــی باشــد.

1- نورپردازی یکنواخت و با ابعاد نامحدود در فضای سقف

2- ایجــاد لومــن هــای نــور مختلــف بــا توجــه بــه طــرح نورپــردازی محیطــی و کلویــن 
رنــگ مــورد نیــاز فضــا

3- سهولت اجرا و انطباق کامل با دیگر متریال های مورد استفاده در سقف

4- بکارگیــری متریــال نورپــردازی بــا دوام بــا اســتفاده از سیســتم هــای 12 ولــت و طــول 
ــاعت عمر 50.000 س

اهم کاربرد این نوع نورپردازی در سقف ها به اختصار به شرح زیر می باشد :

◄ راهروهای مجتمع های تجاری

◄ سقف های Void مجتمع های تجاری

◄ نورپردازی واحدهای اداری و تجاری

◄ نورپردارزی فضاهای ورودی ساختمان های مسکونی ، اداری و تجاری

◄ سقف سرویس های بهداشتی و آشپزخانه واحدهای مسکونی

◄ نورپردازی سقف البی های مسکونی

ــودن  ــر ب ــه ضــد آب و ضــد کل ــا توجــه ب ــردازی فضاهــای اســتخر و جکــوزی ب ◄ نورپ
ــودن ایــن ســقف هــا و داراب

 سیستم های 12 ولت جهت نورپردازی
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سقف کشسان الکر
بــه  جهــت خاصیــت انعــکاس ایــن نــوع متریــال ، بیشــترین کاربــرد ایــن نــوع ســقف ، بــا در نظــر گرفتــن 
ــگ و انعــکاس  ــه ایجــاد رن ــاز ب ــه نی ــی اســت ک ــن محصــول ، در فضاهای ــوع ای ــوع رنگــی بســیار متن تن

تصویــر کــف در ســقف مــی باشــد.

اســتفاده از ایــن نــوع ســقف هــا بــا توجــه بــه امــکان اجــرای نورپــردازی خطــی ، کریســتال و فیبــر نــوری 
بــر روی آن هــا در فضاهایــی بــه شــرح زیــر بیشــترین کاربــرد را دارد.

1- بــا توجــه بــه فضــای مرطــوب اســتخرها و زیبایــی بصــری انعــکاس آب بــر روی ســقف ، و بــا توجــه بــه 
دارا بــودن خاصیــت ضــد بخــار و ضــد کلــر در ســقف هــای کشســان الکــر ، ایــن محصــول  بهتریــن گزینــه 

کاربــردی بــرای اســتفاده در فضاهــای اســتخر مــی باشــد.

2- در فضاهایــی کــه دیــواره آیینــه کاری شــده باشــد، )ماننــد البــی ســاختمان هــای مســکونی(  اســتفاده 
ازیــن نــوع ســقف بــه مثابــه اجــرای آیینــه کاری در ســقف خواهــد بــود.

3- اجــرای ترکیبــی ســقف هــای الکــر و ترنســپرنت ، کمــک شــایانی بــه اجــرای نــازک کاری مــدرن ســقف 
بــه همــراه نورپــردازی منحصــر بــه فــرد در فضاهــای اداری و واحدهــای تجــاری خواهــد گــردی
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سقف کشسان چاپی

ــای  ــاد نوره ــن ایج ــقف و همچنی ــا و س ــی فض ــاری داخل ــدن معم ــون ش ــت همگ ــقف، جه ــوع س ــن ن ــتفاده از ای اس
دکوراتیــو در فضــا مطــرح مــی باشــد. بــا توجــه بــه چــاپ ایــن محصــول بــا آخریــن فنــاوری هــای روز دنیــا ، امــکان 

ارائــه طــرح هــا و تصاویــر بــا کیفیــت و بــی نظیــر فراهــم مــی باشــد.

 

در سقف کشسان  چاپی با توجه به امکان اجرای نورپردازی در پشت کار و نمایش تصویر چاپ شده به همراه انتقال نور 
به محیط ، در فضاهای زیر بیشترین کاربرد را دارد :

1- سقف آشپزخانه و سرویس واحدهای مسکونی
2- سقف البی واحدهای مسکونی ) امکان چاپ طرح سنگ استفاده شده در کف ساختمان بر روی سقف ، جهت همگون 

ساختن فضا و امکان نورپردازی محیط  با توجه به ترنسپرنت بودن پارچه های چاپی (
3- سقف استخر و جکوزی واحدهای مسکونی ) با توجه به خاصیت ضد آب و ضد کلر محصول و امکان چاپ تصویرهای 

متداول همچون آسمان برای تداعی فضای استخرهای روباز (
4- چاپ طرح های اسلیمی و سنتی ، جهت زیباسازی دو چندان در فضاهای کالسیک
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مهمترین عامل برای نمایش هر چه بهتر معماری محوطه و باغچه ، استفاده از نورپردازی ، با استفاده از بازی نور و 
تاریکی در شب می باشد که  این امر موجب برجسته شدن  ویژگی هایی از محوطه می گردد که در طول روز به آن توجه 

نشده است.
نورپردازی محوطه تلفیقی از دانش و هنر نورپردازی می باشد که در صورت رعایت اصول ، باعث زیبایی دو چندان فضا 

در شب خواهد شد.
طرح نورپردازی محوطه براساس معماری ساختمان به دو بخش تقسیم می گردد:

                                             1- نورپردازی محوطه ساختمان و فضاهای کالسیک

 

2- نورپردازی محوطه ساختمان های مدرن و مینیمال
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                                                        مرکز تجاری اپال
این مجتمع بزرگترین مرکز تجاری و سرگرمی در شمال غرب تهران می باشد. مساحت کل مرکز تجاری در حدود 130 

هزار مترمربع ، با حدود 450 واحد تجاری است.
شرکت توسعه افراز هوراد از سال 1396 تا کنون در حال اجرای سیستم های نورپردازی داخلی مجتمع به شرح موارد 

زیر می باشد:
1- اجرای سقف های کشسان ترنسپرنت ورودی های مجتمع و طبقات به همراه سیستم نورپردازی به مساحت 1370 

مترمربع
2- اجرای نورپردازی الیت باکس های پروژه از طبقه 7- تا 9+ به مساحت 1700 مترمربع

3- اجرای چراغ های خطی توکار به طول 240 متر
4- اجرای نورپردازی کلیه ستون ها و نور منحنی طبقات

5- اجرای نورپردازی البی آسانسورها
6- اجرای نورپردازی خطی فضای Smoking Room ها در طبقات 3+ و 9+

7- اجرای نورپردازی linear lighting در فضای زیر کانویرها در طبقات پارکینگ
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                                       نورپردازی نمای برج مسکونی آرشا -کیش

مجتمــع مســکونی آرشــا در زمینــی بــه مســاحت 8170 مترمربــع ، بــا زیربنــای 20212 مترمربــع در جزیــره کیــش 
در حــال ســاخت مــی باشــد.

ــان  ــد آپارتم ــامل 46 واح ــن ( ش ــه زیرزمی ــف و 2 طبق ــکونی روی همک ــه مس ــه ) 11 طبق ــع در 14 طبق ــن مجتم ای
ــد. ــی باش ــاوس م ــت ه ــد پن ــکونی و 2 واح مس

نمــای پــروژه ی آرشــا ، ترکیبــی از ســرامیک خشــکه چینــی ، ورق کامپوزیــت و نمــای کرتیــن وال فریــم لــس مــی 
باشــد. هــدف از طراحــی نورپــردازی نمــا در ایــن پــروژه ، ارائــه خطــوط در تــراز طبقــات و قــاب ســاختمان جهــت 
بیــان معمــاری منظــر و حجــم ســاختمان در شــب مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه محــل قرارگیــری و دیــد 360 درجــه 

پــروژه درجزیــره کیــش بســیار حائــز اهمیــت بــوده اســت.

اجــرای 1700 مترطــول ، چــراغ خطــی نمــا بــا کلویــن رنــگ 2500 در تــراز طبقــات و 350 متــر چــراغ خطــی نمــا بــا 
کلویــن رنــگ 3500 در قــاب هــای نمــا جهــت رســیدن بــه اهــداف مذکــور در حــال انجــام مــی باشــد.

                                       پروژه مجتمع مسکونی بام زعفرانیه
شــاخص تریــن بخــش ایــن مجتمــع ، فضاهــای مربــوط بــه اســتخر، ســونا ، جکــوزی و ســالن بدنســازی در طبقــه 

بــام مــی باشــد کــه در نــوع خــود منحصــر بفــرد اســت.

شــرکت توســعه افــراز هــواد در راســتای تحقــق اهــداف آرشــیتکت مجموعــه، طراحــی و اجــرای نورپــردازی و ســقف 
کشســان الکــر ایــن مجتمــع را بــه شــرح زیــر بــه انجــام رســانده اســت :

1- اجرای اولین سقف کشسان الکر موج دار به مساحت 110 مترمربع در ایران

2- اجــرای نورپــردازی پیرامــون اســتخر  بــا اســتفاده از ســقف کشســان ترنســپرنت و اجــرای جزئیــات اتصــال بــا 
ســقف الکــر مــوج دار ، جهــت یکپارچــه ســازی فضــای ســقف اســتخر

3- اجرای چراغ های خطی با IP65 و ضد آب ، مناسب برای فضاهای خیس برروی جکوزی

4- اجرای چراغ های خطی آویز در فضای باشگاه بدنسازی و رختکن

5- طراحی و محاسبات و اجرای سازه موج دار و زیر سازی سقف کشسان الکر
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 مجتمع رزمال

 193000 زیربنــای  بــا  پــروژه  ایــن 
مترمربــع ، در 24 طبقــه بــا کاربــری 
ــه 22  ــی در منطق ــاری، اداری و تفریح تج
ــد. ــی باش ــداث م ــال اح ــران در ح ته

ــال  ــوراد از س ــراز ه ــعه اف ــرکت توس ش
ــی  ــات اجرای ــام عملی ــال انج 1397 در ح
ــی  ــر م ــروژه حاض ــر در پ ــرح زی ــه ش ب

ــد:  باش

ــرج  ــکال ب ــات الکتری ــرای تأسیس 1- اج
ــوب جن

2- ارائــه پروپــوزال و طراحــی نورپــردازی 
در  مترطــول  بــه طــول 1200  خطــی 

ــه ــاری مجموع ــای تج ــای فض راهروه

3- ارائــه پروپــوزال و طراحــی ســقف های 
ــاحت2400  ــه مس ــه ب ــان مجموع کشس

مترمربــع

ــراه  ــه هم ــان ب ــقف کشس ــرای س 4- اج
در  منحصربفــرد  نورپــردازی  سیســتم 

طبقــهM3 مجموعــه

ــس  ــت باک ــرای الی ــرح و اج ــه ط 5- ارائ
هــای ســتون هــای مجتمــع

 رستوران بارزیل سعادت آباد
در ایــن پــروژه، نورپــردازی داخلــی و محوطــه بیرونــی انجام 
گردیــده اســت. بــا توجــه بــه نــوع طراحــی فضــا و نــازک 
کاری انجــام شــده بــا رنــگ هــای تیــره در کــف ، دیــوار و 
ســقف ، هــدف از نورپــردازی داخلــی، روشــن کــردن المــان 
هــای نــازک کاری و وجــود شــار نــوری کــم در فضــا جهــت 

ایجــاد فضــای گــرم و دنــج بــوده اســت.

در ایــن راســتا جهــت روشــنایی دیــوار آجــری از نورپــردازی 
بــا اســتفاده از وال واشــرهای مخصــوص فضای داخلــی و در 
قســمت ســقف ، جهــت تابــش نــور کــم بــه کــف و روشــن 
شــدن المــان هــای کــوزه ای از نورهــای نقطــه ای بــا لنــز 
180 درجــه و 15 درجــه بــه صــورت ترکیبــی و در کنــار هــم 

اســتفاده گردیــده اســت.

ــی  ــای داخل ــان فض ــن الم ــه مهمتری ــتر ک ــردازی لوس نورپ
ــگ  ــن رن ــا کلوی ــت ب ــت الی ــتفاده از ج ــا اس ــد ب ــی باش م
2500  انجــام گردیــده اســت. طــرح اجــرا شــده در 
محوطــه پیــاده روی اطــراف رســتوران بــا اســتفاده از چــراغ 
هــای مــدرن، مــدل رویــال کــه عــالوه بــر زیبایــی  طراحــی 
مینیمــال چــراغ، امــکان نورپــردازی چهــار طرفــه بــه صورت 
نورهــای V  شــکل جهــت روشــنایی پیــاده رو ، بــر زیبایــی 
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــق ه ــردازی آالچی ــت. نورپ ــزوده اس آن اف

از نورهــای خطــی در بازوهــای آالچیــق 
ــی  ــد هماهنگ ــی توان ــه م ــده ک ــام ش انج
ــاز و بســته کــردن آالچیــق  کامــل جهــت ب

ــد. ــم نمای را فراه
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                                نورپردازی نما و محوطه  رویال کالسیک سعادت آباد                                              مجتمع مسکونی مروارید

                                          شرکت ویستا سامانه آسا                                           کلینیک دندانپزشکی ونک
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                                          نمایشگاه خودرو شایان موتورز                                          فروشگاه عطر نوبهار- ایران مال

                                                      واحد اداری جردن

                                                     دندانپزشکی جردن
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