
TENSILE ARCHITECTURE
M O T O R I Z E D  P E R G O L A  S Y S T E M S



نمونه ای از استحکام:
ایــن ســایبان ها درســت ماننــد یــک محافــظ بی صــدا، زاویــه دار، 
جامــد،  مســتحکم و غیرمســتقل عمــل می کننــد. بــا لمــس یــک دکمــه، 
تحــول ســازه در تجســم ظرافــت اشــعه هــای نــور کــه بــه نرمــی فیلتــر 
می شــوند، نمایــان میشــود و ربان هــای طالیــی نــور خورشــید بــه داخــل 

ــوند. ــرازیر می ش ــا س فض

ــد آنهــا  ــر بتوان ــه شــکل واحدهایــی طراحــی شــده اند کــه کارب ــردی ب ایــن ســازه های کارب
را بــا تنظیمــات متعــدد چیدمــان کنــد. بــه گونــه ای کــه از فضــای خــود نهایــت بهــره وری را 

داشــته باشــد.

سایبان های باز و بسته شونده فلزی
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پنل هــا از جنــس آلومینیــوم هســتند کــه بــا تثبیــت کننده هایــی از جنــس اســتیل ضــد زنــگ بســته می شــوند 
و باعــث می شــوند تحمــل ایــن ســازه امــن نســبت بــه بــرف ســنگین و آب بــاران بیشــتر شــود.

ایــن ســازه بــه وســیله موتــور برقــی کار می کنــد کــه کامــاًل بســته می شــود، بــه طوری کــه فضایــی هوابنــد را 
ایجــاد می کنــد و در تمــام شــرایط مختلــف آب و هوایــی قابــل اســتفاده اســت.
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پروفیــل آلومینیــوم جامــد ایــن ســازه  بــا زهکشــی یکپارچــه کــه در ظاهــر 
ســاده اســت، و سیســتم نورپــردازی کــه بســیار حرفــه ای اســت.
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بــا توجــه بــه جزئیــات زاویــه ای، ایــن ســازه ها ضمــن اینکــه دقیقــاً بــرای فضاهــای معمــاری مــدرن 
مناســب هســتند، کامــاًل همســو بــا انــواع مختلــف دیگــر ســاختمان ها نیــز می باشــند.
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سیســتم  نورپــردازی ایــن ســازه ها بــه  صــورت  یکپارچــه بــر روی پنل هــای ســازه متصــل می شــوند. 
کنتــرل ایــن نورپــردازی فقــط به وســیله یــک دکمه امــکان پذیر اســت.

اســتفاده از نــوع آوری در تکنولــوژی نورپــردازی LED باعــث شــده اســت کــه مــا نیــز بتوانیــم نقشــی 
در حفاظــت محیط زیســت داشــته باشــیم. مشخصات فنی
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کانال کشی آب

سیســتم کانال کشــی ایــن ســازه بــه طــور یکپارچــه بــا کل ســازه طراحــی شــده اســت. 
حتــی زمانــی کــه ســازه کامــاًل صــاف اجــرا می شــود آب بــاران بــه راحتــی بــه وســیله 

ــرون از ســازه هدایــت می شــود. ــه بی کانال هــای موجــود ب

واشــرهای متعــددی کــه در پنل هــا وجــود دارد، ایــن ســازه را کامــاًل آب بنــد و هوا بنــد 
ــد. می کنن
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جمــع شــدن غبــار و بــرگ و دیگــر مــوارد بــرروی پنل هــا امری 
اجتنــاب ناپذیر اســت.

طراحــی کانــال یکپارچــه بــا پنل هــای ایــن ســازه مانــع از ورود 
ایــن اجســام بــه داخــل محفظــه ســایبان می شــود.

یکــی از اصلی تریــن ویژگی هــای ایــن ســازه بــه خصــوص آنهایی 
ــن اســت کــه پنل هــا  کــه دارای محفظــه شیشــه ای هســتند ای
دارای محفظه هایــی هســتند کــه بــا فــوم عایق بنــدی می شــوند. 
ــای ســرد  ــن ســایبان ها را در روزه ــن وســیله اســتفاده از ای بدی

زمســتان و گــرم تابســتان راحــت می کنــد.

پنل ها

کانال ها

عایق بندی)ویژگی مضاعف(

ــته  ــور بازوبس ــیله موت ــه وس ــه ب ــزی ک ــازه های فل ــای س پنل ه
می شــوند می تواننــد چرخــش 120 درجــه داشــته باشــند و ایــن 
ــر  ــا را ب ــه پنل ه ــد ک ــود می آورن ــر به ج ــرای کارب ــکان را ب ام
مبنــای دریافــت میــزان دریافــت نــور بــا زاویــه دل خــواه خــود 

تنظیــم کنــد. 
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بخش های مختلف سازه و ابعاد :

هــر واحــد ایــن ســازه قابلیــت ایســتایی بــه صــورت آزاد و یــا 
متصــل بــه دیــوار را دارد.

بــرای میزان کنســول ســایبان تــا 588 ســانتیمتر به ســتون های 
اطــراف نیازی نیســت.
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www.facebook.com/diba.ts

www.instagram.com/diba.ts

www.pinterest.com/dibats

www.google.com/+DibaTSCo

www.linkdin.com/company/dibatensile-architecture

http://www.aparat.com/dibats
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