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دربــاره ما
 گروه مهندســی پاشــام از ســال 97 فعالیــت خود را در زمینه ســازه هاي
ـت. هــدف اصلــی گــروه پاشــام  کششــی پارچــه اي آغــاز کــرده اـس
 ایجــاد فضایــی جــذاب و متنــوع و تجربــه اي نــو بــا اســتفاده از
ـت مــا در حــوزه هــاي ـت.  فعالـی  ســازه هــاي پارچــه اي اـس
 مختلــف ســاختمان، طراحــی منظــر و محوطــه توســعه یافتــه
ـق محوطــه، ـت؛ طراحــی و اجــراي ســایبان ورودي، آالچـی اـس

 داخلــی بــا اســتفاده از پارچــه در فضاهــاي مســکونی، تجــاري،
ـی پاشــام ـی و ... از خدمــا گــروه مهندـس اداري و آموزـش

ست



نهایت لــذت را ببرید     از فضــاي بیرون خانه                                                                       



منحصــر به فرد
طراحی پروفیل



پرگوال یــک طرفه پرگــوال معلــق کابلی پرگــوال معلق دســتکی پرگــوال دو طرفه

پرگــوال طاقی یــک طرفهپرگوال طاقــی معلقپرگوال طاقی دســتکیپرگوال طاقــی دو طرفه

مــدل ها
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پرگوال یــک طرفه
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چنانچــه بخواهیدفضاي باز را به فضاي بســته
 خــود الحاق کنید ، بهترین گزینه اســتفاده از

پرگوال یک طرفه است



 پرگوال یک طرفه یک ســقف متحرك با ســاختار آلومینیوم وارداتی از کشــور ترکیه اســت. با طراحی سبک و

شــفاف که کیفیت فضاي باز شــما را افزایش می دهد

این محصول طراحی شــده براي انواع شــرایط آب و هوایی و مناســب براي چهار فصل می باشــد. در فصل

زمســتان با باز کردن ســقف فضایی همانند فضاي سرپوشــیده براي شــما ایجاد می کند 

اســتفاده وســیع از انواع طرح و رنگ پارچه اروپایی براي پوشــش فضاي شــما در دو حالت ساده و سه بعدي

با پنج ســال ضمانت پس از فروش 

تمام اجزاء سیســتم ســقف وارداتی از کشــور ترکیه بوده و اتصاالت اعضا به یکدیگر بــه صورت کامل طراحی

شده است 

 سیســتم نورپــردازي آن به دو صورت خطی و نقطه اي اســت که داخل پروفیل هــاي پارچه محلی براي آن

تعبیه شــده  و قابلیت کنترل از راه دور براي آن فراهم اســت

 ســقف پرگوال بــه صورت کامل آب بند بوده و در جلوي ســقف داراي آبراه بوده و آب را جمع آوري کرده

و از داخل ســتون تخلیه می کند
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جزئیــات پرگــوال متحرك

اســتفاده از پروفیل هــاي آلومینیومی
وارداتی از ترکیه بــا اتصاالت طراحی 
ـت محصــوالت پاشــام   شــده کیفـی
ـن مــی کنــد. اســتفاده از  را تضمـی
 پارچــه هــاي اروپایــی بــا تنــوع
ـت فضایــی  رنــگ و طــرح بــر کیفـی
ـی افزایــد تخلیــه آب بــاران از  ـم
ـما را داــل پایــه هافضــاي ـش
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جنــس پارچه

 پارچه به کار رفته در ســقف هــاي پرگوال محصول کمپانی بلژیکی ســیون
 می باشــد که در الیه میانی پارچه یک غشــا تیره رنگ بــه کار برده که مانع از

رویت آلودگی و کثیفی از داخل فضا شــود
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سیســتم موتور

کلیــه ادوات الکترونیکی به کار رفته در پروژه ها ي شــرکت پاشــام محصول
شــرکت ســامفی فرانسه بوده که یکی از سناخته شــده ترین شرکت ها در 
زمینه خانه هاي هوشــمند و اتوماســیون سیســتم هاي خانگی است 



7

سیســتم
نورپردازي



..

نــور نقطه اي

LED نور قابل تنظیم

نور خطی

با وابســته به شــرایط محیطی و ابعاد فضا شــما می توان هر یک
از نورهــاي فوق را انتخاب کرد 

 شــما می توانید میزان شــدت نور را با ریموت یا اپلیکیشن
موبایــل تنظیم نمایید
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دفتر اداري مزرعــه گنبــد گیتی
ـت: دماوند، شــهر گیالوند موقعـی
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دفتر اداري مزرعــه گنبــد گیتی
ـت: دماوند، شــهر گیالوند موقعـی
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ـخصى ترکان ویالى ـش
ـت: اصفهان،قلعــه ســفید موقعـی
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ـخصى ترکان ویالى ـش
ـت: اصفهان،قلعــه ســفید موقعـی

12



13

ویالي شــخصی کردزار
ـت: تهران، شــهریار موقعـی



ویالي شــخصی کردزار
ـت: تهران، شــهریار موقعـی
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رســتوران روکا النــژ
ـت: تهران، پارك ســنتر موقعـی
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رســتوران روکا النــژ
ـت: تهران، پارك ســنتر موقعـی



02146124805
09105963741
09103408246
09384846666

س بــا مــا تمــا
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