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بِ   سابقِ درخشاىًین قرى هحظَالت خَد را با بیش از  ِتَاًستبَدُ ٍ هعواری ٍ طٌعت ٌّر پشیتاز در عرطِ

فلسی ٍ تَلیذ اًَاع پرٍفیل ّای فَالدی خاص با  در طراحی ٍ ساخت سازُ ّای عٌَاى یک هجوَعِ تخظظی

بْرُ گیری از پرسٌل هتبحر ٍ هتخظض ٍ بْرُ هٌذی از هاشیي االت پیشرفتِ ٍ استفادُ از فٌاٍری لیسر  در پرسِ 

تَلیذ قطعات طٌعتی جْت افسایش کیفیت ٍ کاّش زهاى تَلیذ  بِ دًبال  تَسعِ کاربرد ّای فلسی در تواهی 

. چراکِ اعتقاد ها بر  احی تَلیذ ٍ هًَتاش ّوَارُ بر کیفیت هحظَالت ٍ خذهات خَد بیافسایذسطَح از جولِ طر

 . ایي است کِ رهس هاًذگاری ٍ استورار ًیک ًاهی در بازار تذاٍم ٍ پیشبرد کیفیت است

 فینورد سازه شر یگرروه صنعت  
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شروح ذیل به مهندسین محترم به گروه صنعتی نورد سازه شریف تولیدات و خدمات 

  کاران ساختمانی و صنعتی کشور ارائه می گردد.و انبوه سازان و کلیه دست اندر 

پنل های فلزی جهت نمای ساختمان و  و نرده  - طراحی و تولید انواع درب

 دکوراسیون داخلی

 پارتیشن در ابعاد سفارشی – ردیواید –طراحی و تولید انواع کاور باکس 

مقاطع پروفیل ) چهارچوب فلزی (  در طرح های  ولید انواعطراحی و ت

 متنوع

 ) طراحی و تولید انواع قرنیز روی دیوار ) فالشینگ 

 ساب رک  –رک  –مانیتورینگ  –طراحی و تولید انواع جعبه های مخابراتی

 کابین کمپرسور و قطعات آسانسور –

طرحی و تولید انواع کفشور های خطی 

مصنوعات فلزی ساخت و مونتاژ کلیه 

سی معکوسدپذیرش انواع نقشه ها و خدمات مهن 

 20برش لیزر تا ضخامت  ( میلی متر با جدید ترین دستگاهBystronic ) 

 خم کاری و برش ورق–  ( پانچCNC ( با جدید ترین دستگاه )Trumpf  ) 

 پرچ پنوماتیک پوشش رنگ الکترواستاتیک –نقطه جوش 

 

در نهایت امید است با حضور کارشناسان محترم آن واحد و بازدید از امکانات فنی 

 –اجرایی و تخصصی  –و پرسنل این کارخانه افتخار ارائه خدمات بهتر در راستای 

 فایی کشور عزیزمان را داشته باشیم. شکو
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 برش لیزری 

 

استفاده از لیزر یکی از شناخته شده 

ابزارها جهت  ترین و مطرح ترین

 -ساخت نمای فلزی  ساختمان

دکوراسیون فضای داخلی و خارجی 

حفاظ و نرده و  –درب ورودی  –

پنجره و المان های شهری به شمار 

 می آید.

 

 مزایای استفاده از برش لیزری 

 صرفه جویی در وقت -

 قیمت مناسب -

 تنوع در طرح  -

 سبک دکوراتیو مدرن -

 20 قابلیت برش لیزر تا ضخامت -

 میلی متر با کیفیت عالی

 دقت باالی برش ها -
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گروه صنعتی  cncمزایای پانچ 

 شریف

 فرم و برش در باال بسیار سرعت -

 قطعات دهی

 پیچیده اشکال در باال بسیار دقت -

 و دلخواه اشکال ایجاد و دهی فرم -

 فلزی غیر و فلزی ورق پیچیده

 و ها برش در باال سطح صافی -

 ها کاری سوراخ

 متلایر کم ضایعات -

 بسیار شیارهای و سورخ دایجا -

 و جنس به توجه با میلیمتر 1تا ریز

 فلز ضخامت

 قطعه چندین همزمان ایجاد امکان -

 همزمان ورق یک در

 برش و حکاکی ایجاد امکان -

 زمان یک در ورق روی بر همزمان

 کاری

به نوع  صرفه اقتصادی با توجه -

 کار

 

 cncپانچ 
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 خم کاری

در این مجموعه با توجه تنوع قالب 

ها و دستگاه های صنعتی در حوزه 

خم و پرس ورق ها، این امکان 

داریم تا انواع ورق های فلزی را در 

ابعاد مختلف با زوایا و خم های 

گوناگون با تنوعی بسیار باال انجام 

 دهیم.

صنعتی مزایای خمکاری گروه 

 شریف

 وجود دستگاه های متنوع خمکاری -

بهره گیری از نیروی متخصص و  -

 مجرب جهت خمکاری 

 قابلیت خمکاری انواع فلزات  -

وجود قالب های متنوع با زوایا و  -

 اندازه های مختلف
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 پانچ وخدمات خم برش لیزر   
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رول و شیت  -نورد 

 ورق 
در مجموعه ما عالوه بر خدمات 

فوق خدمات نورد کاری ورق های 

فلزی نیز با توجه به ضخامت و نوع 

 فلز نیز انجام می پذیرد.

وجود دستگاه های نورد امکان ایجاد 

انحنای ورق های فلزی را در این 

مجموعه فراهم کرده و همچنین این 

قابلیت با توجه به وجود ورق ها به 

نیز عرصه  صورت رول و شیت

گسترده تری را در این زمینه فراهم 

 کرده است.
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 چهار چوب                    

گروه صنعتی نورد سازه 

شریف توانسته است در 

زمینه تولید مقاطع 

پروفیل های خاص 

)چهارچوب های طرحدار 

اد سفارشی بعافلسی ( در 

نیس به عنوان خدمتی مهم 

در ارائه کیفیت برتر به 

عسیسان ارجمند ارائه 

 نماید.
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یکی دیگر از خدمات 

گروه صنعتی نورد سازه 

شریف پانچ جای قفل و 

وال در چهارچوب های ل

در این  درب میباشد که

روش پس از پانچ جای 

نصب قفل و لوال وبا 

قطعه پشت لوال این 

ن را به ما می دهد امکا

ارچوب که لوال روی چه

ر پیچ شود و کاری بسیا

 شیک و مرتب ارائه 

 می گردد.

 پانچ لوال و جای قفل    
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 ساختمان خمکاری ورق جهت نمای 
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 استفاده به عنوان پوشش فضای داخلی و حفاظ
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 جوشکاری و مونتاژ

 

منظور گروه صنعتی شریف به 

بهبود خدمات امکان جوشکاری و 

اتصال فلزات با استفاده از جوش را 

نیز به خدمات خود افزوده است تا 

قطعات مورد نیاز مشتریان عزیز با 

بهترین کیفیت و استحکام به یک 

 دیگر متصل گردد.
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 خدمات کوره کاری



 شریف گروه صنعتی نورد سازه   

                    www.Sharifigroup.ir 

sharif.group  

    
  

  

 نمای اکسپندد متال
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 نمای دو پوسته 
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 درب انباری
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 رب ریلی بدون کتیبهد    
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 سازه های دکوراتیو    
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 فالور باکس    
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 فالشینگ
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 الیت باکس      
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 آتشدان    
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 مصنوعات فلزی
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 دکوراسیون داخلی    
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طراحی و ساخت اولین درب برش لیزر در ایران در سال 

 توسط کروه صنعتی سازه شریف 1388



 شریف گروه صنعتی نورد سازه   

                    www.Sharifigroup.ir 

sharif.group  

    
  

  

 درب های برش لیزری  
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 محیط کارگاه
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 پرژه ها
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 کیفیت باالی محصوالتمان است. افتخار ما

 ارتباط با ما

خیابان - شهرک صنعتی چهاردانگه –بزرگراه آیت هللا سعیدی  –نشانی :تهران 
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