
شیشه های دکوراتیو



استفاده از شیشــه در نمای ساختمان و دکوراسیون داخلی در دهه های اخیر 

بسیار مورد توجه طراحان و معماران قرارگرفته است. زیبائی، سبکی، تنوع، 

نصب آســان و امکان ایجاد طرح های خاص و بدیع، تقاضا برای استفاده از 

شیشه های دکوراتیو را افزایش چشمگیر داده است. مجموعه ونوس شیشه 

با توجه به خال تولید و تامین این نوع شیشه در داخل کشور، تالش در زمینه 

فرآوری شیشه های دکوراتیو را آغاز نمود و این خانواده از محصوالت خود را 

تحت نام تجاری  V-Art  عرضه می نماید.

برند  V-Art  مجموعه متنوعی از شیشه های تزئینی است که در انواع طرح و 

رنگ با روش های مختلفی تولید می شــود . از این برند بسته به نوع ، طرح و 

رنگ آن در قسمت های مختلف ساختمان می توان استفاده نمود.

واحد برگزیده کشوری سال 93
منتخب وزارت صنعت ، معدن و تجارت

در ســال 1383 فعالیت خود را در زمینه تولید انواع شیشه های مورد استفاده در صنایع ساختمانی و خودروئی آغاز نموده    

اســت.  این مجموعه با اســتفاده از مدرن ترین تکنولوژی روز دنیا و با بهره گیری از دانش فنی متخصصین مجرب محصوالت خود را طبق 

استانداردهای جهانی، با کیفیتی ممتاز و بی نظیر عرضه می دارد. 

محصوالت:

 )V-Cool(   شیشه  دوجداره با ضریب تبادل حرارتی پایین  •
)V-Guard(   شیشه  مقاوم در برابر سرقت و زلزله  •

)V-Guard+(   شیشه  ضد گلوله و ایمن در برابر انفجار  •
)V-Art(   شیشه  دکوراتیو  •

)V-Smart(   شیشه هوشمند  •
)V-Fire(   شیشه ضد حریق  •

)V-Systems(   سازه های شیشه و فلز  •

شیشه های دکوراتیو



شیشه لمینیت رنگی

در شرکت ونوس شیشه، شیشه هـای لمینیت رنگی با استفـــاده از طلق های  PVB رنگی تولیـد شده توسط شرکت های معتبر اروپایی، ساخته می شـوند. 

این شیشه ها عالوه بر دارا بودن کلیه خواص شیشه های لمینیت، نظیر مقاومت در برابر زلزله و سرقت، جلوگیری از نفوذ اشعۀ UV و کاهش آلودگی صوتی، 

در طیف گســترده ای از رنگ ها نیز قابل تولید هستند. شیشه های لمینیت رنگی می توانند کامال شــفاف، مات یا کامال غیرشفاف باشند. موارد کاربرد این 

شیشه ها هم در نمای ساختمان و هم در داخل ساختمان جهت مصارف دکوراتیو می  باشد.

معرفی انواع شیشه های



Spandrel شیشه چاپ دار یا اسپندرال
 شیشه اسپندرال با انجام پخت مرکب ســرامیکی بر روی شیشه در انواع 
رنگ ها تولید می شود. چاپ ســرامیکی این شیشه ها غیرشفاف است و 
فضای پشت آن قابل رویت نمی باشد. شیشه اسپندرال بصورت تک جداره، 
دوجداره و یا در ساختار شیشــه لمینیت می تواند مورد استفاده قرار گیرد.   



   Matelac و  Lacobel  شیشه رنگی
شیشه های رنگی  Lacobel و Matelac محصوالت شیشه رنگی کمپانی AGC بلژیک هستند که توسط شرکت ونوس شیشه فرآوری و آمادۀ استفاده 

برای مشتری می شوند.
شیشــه های Lacobel در 25 رنگ اســتاندارد تولید می شوند و شرکت ونوس شیشــه امکان تامین تمامی این محصوالت را داراست. درخشندگی و 

یکنواختی رنگ شیشه های Lacobel  آنها را به محصوالتی ایده آل جهت استفاده در داخل ساختمان و امور دکوراتیو تبدیل کرده است.
شیشه های Matelac در 12 رنگ استاندارد و با ایجاد پوشش رنگی بر روی شیشه های Acid-Etched تولید می شوند. تلفیق حالت شیشه های رنگی و 

مات، این محصوالت را به گزینه ای خاص جهت پوشش دیوارها، ساخت کابینت و قفسه و سایر امور دکوراتیو مبدل ساخته است.



Matelux شیشه مات یا
شیشه های Matelux  که توسط شرکت بلژیکی AGC تولید و در شرکت ونوس شیشه فرآوری می شوند، به شیشه های فلوتی اطالق می گردد که یک سطح 
آن با کیفیت بســیار باال   Acid-Etched می شود. این فرایند موجب مات شدن سطح شیشه شده و با توجه به کاربرد  نهایی می توان از آن جهت پوشش کف، 

دیوار، پارتیشن و یا نرده شیشه ای استفاده نمود. 



Sandblast  شیشه سند بالست
تولیـد  نـرم،  شـن  اسـپری  وسـیلۀ  بـه  شیشـه  سـطح  روی  از  الیه بـرداری  بـا  سندبالسـت  شیشـه های 
می شـوند. الیـه بـرداری از روی شیشـه موجـب مات شـدن شیشـه می شـود. در شـرکت ونوس شیشـه 
فرآینـد سندبالسـت بـا اسـتفاده از تجهیـزات پیشـرفتۀ تمـام اتوماتیـک سـاخت اروپـا انجـام می پذیـرد. 



شیشه طرح شکسته
مقاومــت باالی این شیشــه در تضاد جالبی با ظاهر شکســته آن اســت. 
درجــه ایمنی این نوع شیشــه در حدی اســت که می توان بــه عنوان کف 
و پله از آن اســتفاده نمود . ظاهر شکســته شیشــه، زیبائی خاصی به آن 
بخشیده اســت و در تزئینات داخلی ســاختمان نیز می توان آن را بکار برد.

شیشه فوتولمینیت

فوتولمینیت کردن شیشه به معنی لمینیت کردن یک طرح گرافیکی درون 

شیشه است. در اجرای این روش می توان از پارچه، طلق یا چاپ مستقیم 

شیشه بهره برد. در لمینیت پارچه، پارچۀ دلخواه بین دو شیشه قرار گرفته و 

به طور دائم لمینیت می شود. در لمینیت با طلق، طرح مورد نظر به صورت 

دیجیتال روی طلق مخصوص چاپ و طلق چاپ دار بین دو شیشه، لمینیت 

می شود. در روش چاپ مستقیم، چاپ دیجیتال مستقیما روی شیشه  انجام 

شده و سپس الیۀ شیشه چاپ دار با یک الیۀ دیگر شیشه لمینیت می گردد.



کـارخـانـه:
بزرگراه تهران - قم
شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان
تلفن: 00 32 23 56  نمابر: 50 31 23 56

دفـتـر خدمات مهندسی فروش:
تهران، پاسداران شمالی
نارنجستان چهارم
شماره یک، طبقه ششم اداری

تلفن: 46 و 45 59 88 22  
نمابر: 08 18 85 22
email: sales@venusglass.net
www.venusglass.net
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