
اع پارتیشن های شرکت آکاژو ومعرفی ان  



درختااای ااااات ا   آکااااژو
درختان جنگلی آمریکاا کا  
چوب آن با  رناس اار  و 
دارای موج های  یبا ااات 
و برای ااختن اشیا چاوبی 

 .گرانبها ب  کار می رود



هاف  ‚در این رااتا توج  ب  خوااات و نیاا  مشاتریان
آکاژو تولیف محصوالت ممتا  را با ب  .اصلی آکاژو میباشف

کنتار  ‚ کار گیری مواد اولی  دارای اااتانفارهای جهاانی
های دقیا  کییای در ایگاتگاههای تولیافی و ایگات  

‚  همارا  باا نگارح محایس  یگات ‚تولیف با دانا  رو 
ایان شارکت .هموار  خس مشی خوی  قرار داد  ااات

ااعی در  ‚هموار  باا در  نیا هاا و توقعاات مشاتریان
افزای  رضایت در نحو  همکاری و عملکرد این شارکت 
داشت  و در این میان آنچ  ک  هموار  مورد توج  پرانل 
شرکت قرار دارد رعایت قوانین ملی و بین المللی همارا  
 .بااااااااا آمااااااااو ح و نااااااااوآوری اااااااااات

 

 
 

YOU PROVIDE 
THE VISION,    

 با ۱۳۸۰ اا  در را خود صنعتی فعالیت ‚آکاژو صنعتی گرو 
 ا  گیری بهر  با و کرد  آغا  اداری محصوالت تولیف بر تمرکز
 صنعت وکارآمف متخصص وپرانل مفیران ‚مفرن آالت ماشین
 کار محیس رویای تحق  ″شعار با اداری مبلمان تولیف ب  مبلمان
 ب  فضایی در آکاژو کارخان .اات نمود  اقفام ″ آ  ایف 

 ‚ماهفشت پیام صنعتی شهر  در واقع مترمربع ۱۵۰۰۰ واعت
 در دنیا رو  دان  و آوری فن ترین پیشرفت  ا  گیری بهر  با

 شرکت.مینمایف فعالیت اداری مبمان ااخت و طراحی  مین 
 ایران مبلمان وصادرکننفگان کننفگان تولیف اتحادی  عضو آکاژو

 در را خود ممتا  جایگا  ک  اات اداری مبلمان کارگرو  عضو و
 آورد  بفات خفمات و کیییت ‚تجرب  ‚تحقی  پرتو
 های محیس برای اختصاصی صورت ب  طراحی و نوآوری.اات

 حرکت اااس عنوان ب  ارگونومی اصو  رعایت و مختلف
 .اات بود  نظر مف همیش  آکاژو مگمتر و پیشروان 

WE PROVIDE 
The Soloution   
 



Akajho Partitions push the truly boundries of interior 
glazing and engineering.Our modular wall system uses 
Click-in technology to deliver design with the simplest 
installation and extremely fast configuration. 

M.D.F  PARTITIONS 
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 :مشخصات فنی پارتیشن های ام دی ا  
 
 
 اا   ام دی ا  •
 میلی متر  ۱۱۲دوجفار  ب  ضخامت نهایی •
 (میلی متر 900عرض پال  ها حفاکثر )قابل اجرا ب  دو صورت عمودی •

 (میلی متر 2400تا  900عرض پال  ها بین ) و افقی     
 میلی متر  ۴میلی متر و ضخامت پال  های شیش  ای  ۱۶ضخامت  پال  های ام دی ا  •
 میلی متر  ۱۶پهنای ژوآن ها •
پال  ها میتواننف تمام شیش  یا تمام ام دی ا  یا ترکیب شیش  و ام دی ا  در ارتیاع های مختلف •

 .اجرا شونف
 پال  های ام دی ا  دارای قابلیت آکواتیک شفن با پش  انس یا یونولیت•
پال  های شیش  ای دارای قابلیت نصب پرد  کرکر  ولومی مخصوص پارتیشن و انفبالات شفن در •

 متنوعطرح های 
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 :مشخصات فنی پارتیشن های آلومینیوم 
 
 
 اا   آلومینیوم•
 میلی متر  84دوجفار  ب  ضخامت نهایی •
 (میلی متر 900عرض پال  ها حفاکثر )قابل اجرا ب  دو صورت عمودی •

 (میلی متر 2400تا  900عرض پال  ها بین ) و افقی     
 میلی متر  6میلی متر و ضخامت پال  های شیش  ای  ۱۶ضخامت  پال  های ام دی ا  •
 میلیمتر 50و  30پهنای پروفیل  ها •
پال  ها میتواننف تمام شیش  یا تمام ام دی ا  یا ترکیب شیش  و ام دی ا  در ارتیاع های مختلف •

 .اجرا شونف
 پال  های ام دی ا  دارای قابلیت آکواتیک شفن با پش  انس یا یونولیت•
پال  های شیش  ای دارای قابلیت نصب پرد  کرکر  ولومی مخصوص پارتیشن و انفبالات شفن در •

 طرح های متنوع
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 :شف  اجرا های پارتیشن نمون 
   فوالد پرشین

 ام و شیش  ترکیب پالکها |  ا  دی ام اا   پارتیشن
 دربها | مات را  شف  انفبالات ها شیش  | ا  دی
 ا  دی ام



 :شف  اجرا های پارتیشن نمون 
   کاشان اایپا

 ام و شیش  ترکیب پالکها |  ا  دی ام اا   پارتیشن
 ا  دی ام دربها  | ولومی کرکر  پرد  دارای | ا  دی



 :شف  اجرا های پارتیشن نمون 
   بغفاد بیماراتان

 ا  دی ام تمام پالکها |  ا  دی ام اا   پارتیشن



 :شف  اجرا های پارتیشن نمون 
   بغفاد بیماراتان

 ام و شیش  ترکیب پالکها |  ا  دی ام اا   پارتیشن
 ولومی کرکر  پرد  دارای | ا  دی



 :شف  اجرا های پارتیشن نمون 
   نوآوری صنفوق

 ام و شیش  ترکیب پالکها | آلومینیوم اا   پارتیشن
 با ااتینا دربها  | ولومی کرکر  پرد  دارای | ا  دی
  مخصوص یراق



 :شف  اجرا های پارتیشن نمون 
   نوآوری صنفوق

 ام و شیش  ترکیب پالکها | آلومینیوم اا   پارتیشن
 با ااتینا دربها  | ولومی کرکر  پرد  دارای | ا  دی
  مخصوص یراق



 :شف  اجرا های پارتیشن نمون 
 ایرانیان تواع  هولفینس

 دارای | شیش  تمام پالکها | آلومینیوم اا   پارتیشن
  مخصوص یراق با ااتینا دربها  | ولومی کرکر  پرد 



 :شف  اجرا های پارتیشن نمون 
   مهگان شرکت

 | شیش  تمام پالکها | آلومینیوم اا   پارتیشن
 یراق با ااتینا دربها | شف  انفبالات ها شیش 

  مخصوص



 :شف  اجرا های پارتیشن نمون 
   الطانی  یبایی آکادمی

 | ا  دی ام تمام پالکها |  ا  دی ام اا   پارتیشن
 مخصوص یراق با رنگی شیش  دربها



 :شف  اجرا های پارتیشن نمون 
   الطانی  یبایی آکادمی

 | ا  دی ام تمام پالکها |  ا  دی ام اا   پارتیشن
 مخصوص یراق با رنگی شیش  دربها




