
Formawall Graphix Series
ایـن متریال جدیدترین محصول شـرکت تولید 
مصالح سـاختمانی سنتریا اسـت، در این محصول 
پانل ها به صورت افقی و عمودی به شـکل های 
مختلفـی کنـار هم قـرار می گیرنـد و در نهایت به 
شـکل یک قالب واحد در می آید. روی این پانل ها 
از فـوالد پوشـیده شـده اسـت و الیه هـای زیرین 
آن با فوم های مخصوصی پوشـیده شـده اسـت تا 
بتوانـد به عنوان عایق حرارتی به خوبی عمل کند.

Linearis
شـرکت سـوئیس  پیِـرل محصـول جدیـدی را 
بـرای اتصـال نماهـای بـاز تولیـد کرده که اسـت 
مقاومـت  از  حریـق  و  پوسـیدگی  برابـر  در  کـه 
بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت. همچنیـن تنـوع 
رنگـی در ایـن محصـول بسـیار زیـاد می باشـد.

Meteon
شـــرکت ترسـپا محصـــول جدیدی را با نام 
Meteon طراحـی کـرده اسـت کـه بـا عناصر 
دیگـری در سـاختمان مثل در و پنجـره هم خوانی 
داشـته باشـد. جنس ایـن محصول از فلز اسـت و 
به صورتی پرداخت شـده اسـت که به شکل چوب 
می باشـند. ایـن متریـال در برابر تأثیـرات جوی و 
اشـعه UV مقاوم اسـت. این محصول جز متریالی 
محسوب می شـود که شست و  شوی آن نسبت به 

سایر متریال ها آسان تر است.

Column Covers
گـروه طراحـی موز محصـول جدیـدی را برای 
پوشش روی ستون ها، فضای سرپوشیده و فضای 
باز طراحی کرده اسـت که در رنگ های مختلف و 

مــتریال های نوین نمــا

طرح های مربع، بیضی و خطوط متقاطع موجود می باشد. 
این محصول در 500 ترکیب رنگ و انواع طیف سایه ها 

و طراحی خطوط طراحی شده است.

MetalTech پنل های
پنل های MetalTech سیسـتمی از پانل های پیش 
ساخته flatlock است که با کلیپس و بست بر روی نما 

نصب می شوند. 

  Terracotta متریال سفالی
سـفال تراکوتا یکی از پراسـتفاده ترین و اصلی ترین 
متریال های مورد استفاده در طراحی نمای ساختمان ها 
می باشـد. زیبایـی ظاهری بـاال، تنوع و ثبـات رنگی از 
ویژگی هـای مثبـت آن به شـمار می آید. هـم چنین به 
خاطـر ضریب انتقال حـرارت پایین، یک عایق حرارتی 
مناسب برای ساختمان به شمار می آید که باعث می شود 

تا میزان هدر رفتن انرژی به حداقل برسد. 

Accoya
اکویا یکی از متریال های پیشرفته ای است که اصواًل 
برای نمای ساختمان هایی استفاده می شود که در آن ها 
زیباشناسـی و تعمیر و نگهـداری دارای اهمیت باالیی 
اسـت. اکویا در واقع با تکنولوژی اصالح چوب سـاخته 
می شـود و یکی از محصوالت باکیفیت باال به حسـاب 
می آید. از این متریال به سادگی می توان در هر نمایی و 
در هر شرایط آب و هوایی استفاده کرد، به عالوه اینکه 
این نوع از متریال مقاوم در برابر اشـعه uv خورشـید نیز 
اسـت. متریال اکویـا می تواند حدود 50 سـال در نمای 

بناهایـی که روی زمین اسـت دوام بیاورد؛ این متریال 
همچنین مقاومتی به میزان 25 سال در ساختمان هایی 
کـه در شـرایط زیرزمینـی و یـا حتی در تمـاس با آب 

شیرین هستند دارد.

EQUITONE
ایـن متریـال درواقع یـک نوع متریال اصالح شـده 
سـیمانی جدیـد اسـت. این متریـال در پنـل هایی به 
ابعـاد 31* 12/5 سـانتی متری تولید می شـود و دارای 
دورنگ متفاوت است. این متریال عالوه بر آنکه قدرت 
کار شـدن در نمای بیرونی سـاختمان را دارد می تواند 
به عنـوان متریالـی کارآمد در طراحـی داخلی نیز مورد 
استفاده قرار بگیرد. جالب است بدانید این نوع از متریال 
فیبری و سبک بوده و اشتعال پذیر نیست و در صورت 
استفاده از آن ها خیالتان برای 50 سال عمر مفید راحت 

خواهد بود.

ShapeShell
این متریال یکی از دسـته کامپوزیت های پیشرفته 
به حسـاب می آید و برای سـاخت پروژه هـای خاص و 
در حاالتـی تخیلی کاربرد باالیـی دارد چراکه می تواند 
به عنوان روکش های خارجی مورداسـتفاده قرار بگیرد 
و به معماران اجازه می دهد تا دستشـان برای سـاخت 
بناهایی خاص باز باشد. این کاپوزیت ها بسیار سبک وزن 
هستند و مقاومت باالیی در برابر ضربه و مواد شیمیایی 
از خود نشـان می دهنـد. این متریال غیر رسـانا بوده و 
دارای گواهی ضد اشـتعال است که کارفرما قادر است 

در هر رنگ و ابعادی آن را سفارش دهد.
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