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the prestige of
        architecture.

GeorgianBar

GeorgianBar
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شبکه های تزیینی برای بکارگیری در شیشه های دوجداره، قـابلیت 

ارائـه طرح های جذاب مورد نظر آرشیـتکت را داشته و عالوه

بر آن به دلیل آنکه در فاصله بین دو جداره شیشه قرار می گیرد،

در طول عمر شیشه تمیز و زیبا باقی می ماند.

)Georgian Bar( در واقع شیشه های مزین به شبکه های تزیینی

با دارا بودن سطح بدون مانع در مقایسه با شیشه هایی

که با چسباندن مقاطع بـر روی آن و یا شبکه سازی با

پروفیل وادار )Mullion(، به سهولت قابل نظافت بوده و

محلی برای جمع شدن گرد و غبار در گوشه

یا سطح پروفیل تزیینی وجود ندارد .

 با شبکه های  تزیینی
       طرحی نـو 

                 به زندگی بدهیم!
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Germanella system profiles
Germanella Shiny Gold
Germanella Shiny Silver

Victoria system profiles
Victoria 16x7
Victoria 25x7

شبکه های تزیینی با استفـاده از

پروفیل های مختلف و نوع متفاوت

اتصاالت متشکل از دو نوع کلی می باشد: 
Victoria

Germanella

• پروفیل های آلومینیومی به رنگ های نقره ای و طالیی با پهنای 9 میلیمتر
)Germanella( و ضخامت 5/5 میلیمتر شناخته شده تحت عنوان جرمنال

• پروفیل های آلومینیومی سفید یا رنگی در پهنای 16 و 25 میلی متر و
)Victoria( ضخامت 7 میلی متر شناخـته شده تحت عنوان پروفیل ویکتوریا
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Germanella System
Butia Georgian Bar



11 10

گل لی لی نقره ایگل لی لی طالیی

لوزی طالیی

لوزی نقره ای

شمسه نقره ایشمسه طالیی الگانت نقره ایالگانت طالیی

گل 4 پر نقره ایالماس طالیی الماس نقره ای گل 4 پر طالیی فرفوژه طالیی

Germanella System | Shiny GoldGermanella System | Shiny Sliver
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پروفیل: لمینیت طرح چوب )Walnut(  |  شیشه: 2 جداره جرمنال طالیی  |  گل: لی لی طالیی پروفیل: لمینیت طرح چوب )Golden Oak(  |  شیشه: 2 جداره جرمنال طالیی  |  گل: الماس طالیی

Germanella System | Shiny GoldGermanella System | Shiny Gold
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Code: G-04

Code: G-08

Code: G-03

Code: G-07

Code: G-02

Code: G-06

Code: G-01

Code: G-05

طرح در و پنجره

Germanella System | Patterns
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Code: G-12 Code: G-11 Code: G-10 Code: G-09

Code: G-13

لـوزی
نقره ای،  طالیی

فرفوژه
طالیی

المـاس
نقره ای،  طالیی

گل لی لی
نقره ای،  طالیی

گـل های زیر با طـرح های صفحه 29 قابل اجراست .

گل چهار پر
نقره ای،  طالیی

طرح در و پنجره

Germanella System | Patterns

شمسه 
نقره ای،  طالیی

الگانت
نقره ای،  طالیی
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Code: G-14Code: G-18

Code: G-15Code: G-19

Code: G-16Code: G-20

Code: G-17

Code: G-21

Code: G-22

Code: G-23

Sunburst

Germanella System | Patterns

Code: G-24 Code: G-25

طـرح کتیبه در و پنجره
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Victoria System
Butia Georgian Bar
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Victoria System | 25x7 Victoria System | 16x7

Gold - 1- طالیی

White - 2- سفید

Walnut V - 3- طرح چوب گردویی

Winchester XA - 4- طرح چوب روشن

Black Cherry - 5-طرح چوب آلبالویی تیره

White / Black Cherry - 6- طرح چوب آلبالویی تیره / سفید

Stripe Douglas - 7- طرح چوب روشن

White /Stripe Douglas - 8- طرح چوب روشن / سفید

Gold - 1- طالیی

White - 2-سفید

Golden Oak - 3- طرح چوب بلوط طالیی

Walnut V - 4- طرح چوب گردویی

Winchester XA - 5-طرح چوب روشن

Black Cherry - 6- طرح چوب آلبالویی تیره

White / Black Cherry - 7- طرح چوب آلبالویی تیره / سفید

Stripe Douglas - 8- طرح چوب روشن

White /Stripe Douglas - 9- طرح چوب روشن / سفید
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پروفیل:  سفید  |  شیشه: 2 جداره ویکتوریا 25x7 سفید پروفیل:  سفید  |  شیشه: 2 جداره ویکتوریا  16x7 سفید  |  گل: چهارپـر

Victoria System | 16x7Victoria System | 25x7
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Code: V-01Code: V-09

Code: V-05Code: V-13

Code: V-02Code: V-10

Code: V-06

Code: V-03Code: V-11

Code: V-07

Code: V-04Code: V-12

Code: V-08

طرح در و پنجره

Victoria System | Patterns Victoria System | Patterns
طرح در و پنجره

گل چهار پر
سفـید

گل چهار پر سفید برای ویکتوریـای 7*16 با طرح های صفحه 29 قابل اجراست
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طرح کتیبه در و پنجره

Sunburst

Code: V-14Code: V-18

Code: V-15Code: V-19

Code: V-16Code: V-20

Code: V-17

Code: V-21

Code: V-24 Code: V-25

Code: V-22

Code: V-23

طرح چیدمان گل های تزیینی در، پنجره و کتیبه

Victoria System | Patterns Victoria System | Patterns
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مجتمع بوتیا صنعت درجهت ایجاد تنوع در ارائه شیشه های دوجداره مزین به شبکه های 

تزیینی )Georgian Bar( ، مجموعه کامل تجهیزات طراحی و ساخت اینگونه شبکه ها را 

خریداری و مورد بـهره برداری قرار داده است. کلیه اجزا شبکه ها وارداتی بوده و از بهترین 

تولیدکنندگان تامین می گردد.

شبکه های تزیینی حسب درخواســت و سفارش مشـتریان در طرح و رنگ های متنوع بصورت 

نصب شده در داخل شیشه های دوجداره یا بصورت مجموعه مجزا قابل تامین می باشد.

یادآور می گردد که شبکه های تزیینی عالوه بر استفاده در پنجره های ساخته شده 

از پروفیل های uPVC در پنجره های سـاختـه شده ازچوب یا آلومینیوم نیز مورد استفاده قرار می گیرد . 

امکانات ارائه شبکه های تزیینی 

GeorgianBar
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