ألواح ألومنيوم كالدينج أساش
بأشكالها و ألوانها الجذابه والرائعه

مميزاته :
-1حمايه ضد الظروف المناخية.
-2جوده عاليه و مرونه في التشكيل.
-3ضمان علي ثبات اللون.
-4حمايه ضد الرطوبه و األشعه الفوق بنفسجية.
 -5خامه تعطي التوازن الحراري و المرونة للسطح.
إستخدماته  :واجهات البنوك  ,واجهات الشركات
الدعايه و االعالن ,تجاليد داخليه  ,ديكورات داخليه.

ألواح جوناريت UPVC

هــو افضــل بديــل للصــاج المعــرج منتــج مصنــوع مــن البوليمــرات ومكــون مــن ذات الثــاث
طبقــات مدمجــة وهــو افضــل مــن الصــاج كونــه عــازل حــراري وصوتــي بشــكل افضــل مــن
الصــاج كمــا انهــا ال تتــأكل وال تصــدأ مــن الميــاه والرطوبــة وال تتفاعــل مــع االحمــاض
والكيماويــات وال تســاعد علــي االشــتعال خاضعــة ألختبــارات مــن وزارة البحــث العلمــي
للتأكــد مــن نفاذيــة الموجــات الكهرومغناطيســية حتــي ال تعيــق حركــة الــرادارات بجميع
المطــارات المدنيــة والحربيــة>

ألواح جوناريت PVC

ألــواح القرميــد البالســتيك ماركــة جوناريــت تقــوم بعــزل و حمايــة األســطح مــن األمطــار
وأشــعة الشــمس حيــث يعتبــر القرميــد عامــل أساســى فــى أعمــال العــزل الحــرارى
بشــكل أفضــل مــن الصــاج باإلضافــه إلــى الشــكل الديكــورى و ال يتاثــر بالعوامــل
الجويــة المتنوعــة ويســتخدم كنــوع مــن العــوازل المائيــة لفتــرات طويلــة مــن
الوقــت ،كمــا انــه أيضــا خفيــف الــوزن وســهل التركيــب وال يمثــل ثقــل علــى المبنــى ..
و يمكــن تركيبــه فــي المــزارع والمصانــع والهناجــر والمنــازل والفيــات واألنديــه والفنــادق
والشــاليهات ولــه الكثيــر مــن االســتخدامات.

نظام البايو كالر

ألواح البولي كربونيت السويسرية

Macrolux Solid

Macrolux Multiwall

Bio Color System

Macrolux Rooflite

Italian Made

Made In Italy

قطاعــات البولــى كربونيــت البايــو كالــر للحوائــط و الواجهــات بتقنيــة الكليــك سيســتم و المســمار
المخفــى و لــكل وجــه لــون حيــث أن الوجــه األول( اللــون أحمــر او فوشــيا أو اخضــر او ازرق او أصفــر )
و لــون الوجــه اأالخــر ثابــت أوبــال حليبــى .يعتبــر منتــج البايــو كالــر مــن المنتجــات الجديــده والحديثــه
فــى عالــم الديكــور حيــث أنــه يحتــوى علــى مزايــا عديــده فــى الشــكل الجمالــي وإنســيابيه ألوانــه
وقطاعاتــه ومرونتــه لتوفيــر أكثــر إضــاءه ممكنــه للمــكان بألــوان مختلفــه وحصريــه لدينــا بطــول
لــوح الــى  12م كقطعــة واحــدة

أنظمة البولي كربونيت

Easylux System

Grecalux System

Megalux System

Thermolux System

Multilux System

األلوان من خارج المبني اإلضاءة من داخل المبني

Newlux System

أنظمة البايوكالراإليطالية
BioColor System
Made In Italy

1
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نظام الثيرمو لوكس
Thermolux System

ألواح البولي كربونيت المصمته
ماكرولوكس السويسريه

قطاعــات بولــى كربونيــت ثيرمولوكــس  6طبقــات مصمــم
لتوفيــر االضــاءه فــى االســتخدامات الصناعيــة والتجاريــة
والترفيهيــه مــع جميــع انــواع الســاندوتش بانــل فــى
الواجهــات واألســقف والحوائــط بديــا عــن الشــبابيك وحفــظ
درجــات الحــراره حيــث يوفــر عــزل حــراري افضــل وحمايــه مــن
اشــعة الشــمس الفــوق بنفســجية

* اليتأثر بالتغيرات المناخيه .
*خفيف الوزن مقارنه بالزجاج .
* نسبه شفافيه عاليه للضوء الخارجي بالنسبه لاللواح الشفافه .
*درجة الشفافة تصل الي  %88درجة  * .سهوله تركيبه ومرونتة .
* مقاوم لإلحتراق وال يساعد على االشتعال طبقا للمواصفات والمعايير الدوليه .
*يمكن الطباعة المباشرة عليه للقباب السماوية الديكورية وللتطبيقات المختلفة.
*مقاوم للكسر حيث انه يتحمل الضغوط العاليه والصدمات القويه علي حسب السمك .
*مغطى بطبقه عازله ( ) UVلالشعه فوق البنفسجيه من الجانبين وتوفر قدر من االضاءه والكهرباء .
*يستخدم كبديل للزجاج فى البنوك وسيارة نقل االموال والعديد من الواجهات التى تتعرض للصدمات.
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ألواح البولي كربونيت المعرج
ماكرولوكس السويسريه

نظام النيو لوكس
Newlux System

هي الواح بولى كربونيت طبقه واحده تستخدم كنظارات إضاءه وتساعد فى توفير اإلضاءة المناسبة
بالنهار وتوفير استهالك الكهرباء وهي سهله التركيب يتم التثبيت علي شاسيهات حديد بمسامير
بعد فتح المساحة المطلوبه لعمل نضاره اضاءه تستخدم لمرور الضوء فتعمل علي توفير الكهرباء
في المصانع والهناجر والمخازن وتستخدم مع الصاج المعرج

قطاعــات بولــى كربونيــت نيولوكــس هــي مــن انظمــه
البولــي كربونيــت مكتملــة بذاتهــا النهــا مرنــة وتتنــوع
فــي اســتخدامها وال تحتــاج ألي اكسســوارات فهنــاك
مجــر فــي كل لــوح يتــم تركيبــه مــع اآلخــر بشــكل
متداخــل وهــي مــن المنتجــات المضــادة للبكتريــا و
تمتــاز عــن غيرهــا مــن حيــث توفــر مجموعــة مــن الحلــول
العمليــه والمظهــر الجمالــي الجــذاب وتســتخدم فــى
الواجهــات واألســوار والفواصــل

ألواح البولي كربونيت المفرغ
ماكرولوكس السويسريه
هــي الــواح أكثــر مقاومــة للعوامــل الجويــة ومعالجــة
ضــد االشــعة فــوق بنفســجية وتوفــر اكبــر قــدر ممكــن
مــن االضــاءة والعــزل الحــراري ومحميــة بطبقــة مــن الUV
وتتناســب مــع جميــع اإلســتعماالت واالغــراض و تســتخدم
فــى الصــوب الزراعيــة و التجاليــد و التغطيــات والمــوالت
واســقف البرجــوالت والشــركات واالســوار و البارتشــنات
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نظام الجريكا لوكس
Grecalux System

نظام األيزي لوكس
Easylux System

هــي الــواح بولــى كربونيــت  3طبقــات يتــم تركيبهــا مــع الســاندوتش بانــل يعتبــر الحــل االقتصــادي
للحصــول علــي عــزل حــراري جيــد ونفاذيــة جيــدة للضــوء ومــن مميزاتهــا أيضــا توفيــر الكهربــاء
بســبب الشــفافية التــى تصــل الــي  %75وتعمــل كعــازل حــراري.

قطاعــات بولــى كربونيــت إيــزي لوكــس ذات  6طبقــات إلنــارات األســقف الصناعيــة
هــي الــواح ذات أداء وكفــاءة عاليــة وتمنــح أفضــل إضــاءه وأفضــل عــزل حــرارى فــى
الســماكات العاليــة وهــو مصمــم لــكل أنــواع ســاندوتش بانــل بمــا يضمــن الســرعة
والســهولة والتركيــب اآلمــن بــدون مخاطــر التعــرض للميــاه فــي حــاالت ســقوط االمطــار
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نظام الميجا لوكس
Megalux System

نظام المالتي لوكس
Multilux System

قطــاع بولــي كربونيــت ميجالوكــس عبــارة عــن نظام
كليــك متكامــل بــدون اســتخدام اي ثقــوب للمســامير
فــي االلــواح شــامل االكسســوارات شــامل قطــاع
اســناب اون الــذي يقــوم بتغطيــة وتجميــع االلــواح
معــا مــن اعلــي ممــا يعطــي تقفيــل لاللــواح محكــم
 %100ضــد االتربــة او تســاقط الميــاه باألضافــة
لقطــاع ال يــو لتقفيــل نهايــات وبدايــات األلــواح
لمقاومــة دخــول األتربــة داخــل الخمــس طبقــات

قطــاع بولــى كربونيــت يتناســب نظــام MultiLux
مــع جميــع أنــواع الواجهــات والحوائــط بالمصانــع
والهناجــر والمــوالت والمطــارات وذلــك للحصــول
علــي أكبــر قــدر مــن اإلضــاءه والعــزل الحــراري
كمــا ان أنظمــة البولــي كربونيــت توفــر قــدر
هائــل مــن الكهربــاء وخصوصــآ فــي المصانــع
الضخمــة وتكــون مقاومــة للكســر
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أنظمة األسبيس فريم

Space Frame Systems

ما هى أنظمة األسبيس فريم؟

هو هيكل إنشائي صلب خفيف الوزن مصنوع من الدعامات المتشابكة في نمط
هندسي .يمكن استخدام األسبيس فريم لتمتد لمساحات واسعة مع استخدام
عدد قليل من األعمدة الداخلية والبينية.

Connection details

1

Conic Types

التجميع-:

الهيــكل يتــم تجميعــه علــى األرض طبقــا
للوحــات التجميــع الخاصــة بالمشــروع ثــم يتــم
رفعــة بواســطة أونــاش متخصصــة مــن خــال
نقــاط محــددة فــي الهيــكل.

6

المقاومة للصدأ والتآكل-:
أجــزاء الهيــكل تنظــف مــن بقــع الصــدأ أو الزيــوت بواســطة الطــرق الكيميائيــة
الحديثــة ثــم يتــم طالءهــا ودهانهــا بإســتخدام بــودرة الكتروســتاتيكية ،وعــن
طريــق عمليــة جلفنــه فــي حــرارة عاليــة .

تقدم أنظمة األسبيس فريم العديد من الحلول البديلة في
مجال التصميمات المعمارية بأشكال هندسية مثل شكل:
الهرم والمثلث والقبة والباكية المقعرة

هــذه األنظمــة (األســبيس فريــم) تتحمــل الثقــل والــوزن المحمــول بواســطة قــوي
مركزيــة محوريــة .تقــدم ليونــة فــي إختيــار أماكــن التنصيــب ،وتســمح بحريــة
إختيــار اشــكال ومســاحات هندســية متعــددة ليــس مــن المهــم أن تغطي بواســطة
أســقف معلقــة او غيرهــا ،ألنهــا ذو منظــر جمالــي ال يحتــاج إلــي هيــاكل بنائيــة
إضافيــة.
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إستخداماته -:تغطية مساحات كبيرة مثل-:

اإلســتاد الرياضــي – المعــارض – القاعــات والمســارح – صــاالت المطــارات – هناجــر الطائــرات
الــورش – المخــازن – مراكــز التســوق – صــاالت التدريــب – مراكــز األوليمبيــة حمامــات الســباحة
المؤتمــرات – المعابــر والكبــاري الفوقيــة – صــاالت اإلســتقبال بالفنــادق ذات الســقف الزجاجي
مالعــب التنــس وكــرة القــدم.

أنظمة األسبيس فريم سيستم-:
-1خفة الوزن
-2شدة التماسك العالية
-3سهولة التجميع والتنصيب
-4تجميع بسيط وسريع وأمن
-5ال يحتاج لدهان او لحامات
-6المنظر الديكوري والتوفير اإلقتصادي
-7حمل االثقال بواسطة أداء ثالثي االبعاد
-8خامات تمتاز بالمتانة والتحمل والصالبة واألمان
تضمن لك مظهر ديكوري أمن
-9تقدم للمصمم المعماري الحرية لوضع إطار البناء
وعمل التخطيط والتقسيمات للمساحة المغطاة.
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STANDING SEAM SYSTEM

STANDING SEAM SYSTEM

On request, JUNNARIT will support you in word and lease in all project phases.
Our portable machine & technical team will already sup-port you in
the
draft
stage,We
put
together
the
project-related
tender
with
you,
and are available to you during the entire planning process- right up to
creation of the File-to-Factory files for production of the individual tracks

1

We only use quality material from famous suppliers. The variety of available
materials surfaces and colours can be merged optimally Our planning and
flexible substructure systems provide a secure basis for our JUNNARIT
freeform system. Our production machines are mobile and therefore available
everywhere. Our fileto-factory soft we are ensures perfect implementation of
planning during production you can rely on a perfect implementation of your
project in excellent quality- completely We support the bravery of unusual
methods and distinctive architecture. variable widths of standing seam
metres are both flexible and secure. Concave 100 tracks and lengths of over
and convex arches down to the smallest can be achieved, and the tracks can
always be adjusted to run along the necessary building shape. JUNNARITallows for implementation of free form and doublecurved
constructions with
one metal roofing

10

STANDING SEAM
SYSTEM

JUNNARIT is Your Partner for facades and Rooftops JUNNARIT has a exclusive
range of services for metal roofs of all sizes, for every presence and for every
environment zone metal facades provide infinite design prospects. The change
with materials, surfaces, colors and forms places almost no limits on your
imaginary. metal facades comply with almost all requirements. This already
starts with the selection of materials. Steel, aluminum, zinc? flatcorrugated,
profiled,
punctured

Ultimate Weatherproof Roof System
Strongest

9

360⁰ Seam along the side,
zero leak possibility

Rolled at site to meet the

Carefully engineered for

required length of sheet.

strength and weatherability

100% Leak-Proof

Longer Life

Lower Maintenance

Aluminum | Zinc Alloy Coated
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STANDING SEAM SYSTEM

STANDING SEAM SYSTEM

JUNNARIT- JUNE.SKY- NEW Design Potentials Due TO Ideal Light Exposure

The transparent JUNE.SKY roof system is not only exceedingly cost-effective,
it also provides architecture with a wide-range of completely new prospects.
The system merges the benefits of its load-bearing capacity for perforated
standing seam profiles with the transparency of its layer which forms the
water-carrying
platform

Fabrication

STEP 1
Mobilizing mobile roll former
on site

Fabrication

STEP 2
Setting coil on the uncoiler

Fabrication

STEP 3
Rolling of panel on the
conveyor

3
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STANDING SEAM SYSTEM

STANDING SEAM SYSTEM

The multitude of JUNNARIT surfaces allows for a wide range of design options,
without any compromise in material quality or the long life of the product The
JUNNARIT Fastening System is Used ON Strict Insulation OR Roof Boarding
The JUNNARIT fastening system is described by its easy, fast and intuitive
assembly. The fastener is only set and fixed in place after the standing seam
mm are by this means possible. The specially 65 track is laid. profile heights of
developed fastener with its unique variation
JUNNARIT Linea external
weather sheet, curved
and tapered

Fabrication

STEP 4
Laying Of Insulation And
The Panels

Aluminium or Thermohalter

Structural liner tray

Fabrication

Mineral fibre insulation
Vapour control barrier
Galvanized top hat support bar

STEP 5
Setting coil on the uncoiler

Fabrication

STEP 6
Completed the roofing
system

7
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STANDING SEAM SYSTEM

STANDING SEAM SYSTEM

Selecting the correct exterior increases the visual impact of the base material
and also protects it effectively against environmental influences. Natural-finish
metal surfaces attain an interesting patina effect due to natural weathering
On the one hand, this is visually appealing, and on the other it provides selfprotection to the material from environmental influences. Polished surfaces on
aluminum and stainless steel, or on aluminium alloys with stucco-hammered
presence break up the light, thereby reducing the dazzling effect. For colored
surfaces you can select from a variety of different paint systems. Special
attention must be given here to UV radiation, which has become much more
severe in recent years

5

Pioneering
production
technologyworldwide
mobile
usage
Junnarit
has
sketched
on
high-quality
machines
and
state-of-the-art
technology
Junnarit
Technology» is our word to our local and international customers. Proof of this,
for case is the patented Junnarit curving technology for production of freeform
traces in a single work step. And also the latest expanding machines for radius
mm -also in a single work step -set standards in the branch All machines 900 up to
in the Junnarit of machines are mobile and can therefore be used directly at the
project. We can there-fore avoid a great deal
production is therefore ensured.
Universally in the world of material transport. Flexible and cost-effective
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الصوف الصخري
هو منتج من صخور بركانيه اساسها صخور البازلت ...
وهــو مزيــج مــن الصــوف الصخــري مــع خليــط مــن العناصــر االخــري ويتــم تصنيــع
الصــوف الصخــرى فــى عــدة أشــكال كل منهــا يخــدم مجــال اإلنشــاءات بطــرق عــدة
فهــو يقــدم علــى شــكل الــواح – روالت – مواســير-داخل حوائــط الســاندوتش بانل.

ألواح جوناريت ساندوتش بانل بالبولي يوريثان فوم بإستخدام
ألواح القرميد البالستيك وألواح اليو البي في سي المعرج.
تميــزت شــركة إيــه .إتــش  .إم للصناعــه بتصنيــع و إنتــاج ألــواح القرميــد البالســتيكي
المعزولــه و ألــواح اليــو بــي فــي ســي المعزولــه باليوريثــان فــوم لتكــون أكثــر
مالئمــه لجميــع المشــروعات التــي تحتــاج الــي شــكل ديكــوري أفضــل و عــزل
حــراري و مقاومــه عاليــه لألمــاح و األحمــاض و الرطوبــه و الكيماويــات و المذيبــات
العضويــه و المطــارات الحربيــه و المدنيــه و ذلــك لســماحها بتجــاوز الموجــات
الكهرومغناطســيه .

عازل حراري
مقاوم لإلشتعال
عازل صوتى قوي
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كما يمكن ان يتم تصنيع األلواح بأي خامتين و شكلين مختلفين من الخامات
المذكوره علي سبيل المثال :
من الوجهه بي في سي ديكوري فضي ومن الجانب االخر بي في سي
ديكوري احمر او صاج او استانلس او الومنيوم .

ألواح جوناريت يو بى في سي وساندوتش
بانل الصوف الصخرى
إنفــردت و تميــزت شــركة إيــه  .إتــش  .إم للصناعــة بإنتــاج و تصنيــع
الــواح ســاندوتش بانــل بالصــوف الصخــري فــي مصنعهــا بجمهوريــه
مصــر العربيــه.

Glue

Metal Sheeta
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Core material
stonewool

فيمكنك الحصول معنا علي جوناريت ساندوتش بانل
باإلختيارات األتيه-:
-1استانلس من الجانبين « بجميع السماكات المتوفره «
-2صاج من الجانبين « بجميع السماكات المتوفره «
-3بي في سي ديكوري من الجانبين « بجميع السماكات المتوفره «
-4الومنيوم من الجانبين « بجميع السماكات المتوفره «
-5خشب من الجانبين « بجميع السماكات المتوفره «
-6ألواح جبسيه من الجانبين « بجميع السماكات المتوفره.
 -7ألواح يو بي فى سي من الجانبين بجميع السماكات المتوفره.
كما يمكن يتم تصنيع اي من المذكور اعاله من جانب و الجانب االخر خامه
مختلفه كالصاج او االستانلس او البي في سي وخالفه.
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مادة العزل العامل الرئيسى في صناعة الساندوتش بانل
واختــارت ان تكــون مــاده العــزل هــي الصــوف الصخري لمزايــاه العديــده كونه
عــازل صوتــي اقــوي و عــازل حــراره اقــوي و مقــاوم للحريــق و تعــدد الكثافات
للصــوف الصخــري بــل و تميــزت فــي عــرض العديــد و العديــد مــن اختيــارات
جانبيــن التغليــف بخامــات مختلفــه و اســماك مختلفــه و الــوان مختلفــه لنفــس
لــوح الســاندوتش بانــل طبقــا لرغبــات العميــل و ميزانيــه العميــل .
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