


 گروه صنعتی آراد استیل در سال 1382 با هدف مهندسی و تولید انواع اتصاالت دکوراتیو
 استیل تشکیل گردید. آراد استیل بر اساس تفکر سیستم های پویا  با به کارگیری نیرو های
 با تجربه و خالق و استفاده از روش های نوین تولید ،  ارائه محصوالت و خدمات  با

باالترین سطح کیفیت را امکان پذیر کند
 محصوالت تولیدی آراد استیل شامل اتصاالت نرده شیشه ای، سایبان شیشه ای، نرده

کابلی و نمای اسپایدر است

www.aradsteel.co

021-66391500
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قطر سوراخ شیشه نحوه اتصال

قطر سوراخ شیشه نحوه اتصال

M8 210 ۴ عدد پیچ رول پالک یا بولت

قطر سوراخ شیشه نحوه اتصال

پایه اسپیگوت کد ۱۰۰۱

پایه اسپیگوت کد ۱۰۰۲

پایه اسپیگوت کد ۱۰۰۳

70 100 100 170 10-20 22

C TEDBA

210 70 60 40 170 10-20

C TEDBA

22 M12 ۱ عدد بولت 

M8 93 ۴ عدد پیچ رول پالک یا بولت 90 80 80 10-20

D TFECA

180 24



قطر سوراخ شیشه نحوه اتصال

قطر سوراخ شیشه نحوه اتصال
_

_

پایه اسپیگوت کد ۱۰۰۴

پایه اسپیگوت کد ۱۰۰۵

پایه اسپیگوت کد ۱۰۰۶

 قطر سوراخ نحوه اتصال

M8 88 ۳عدد پیچ رول پالک یا بولت 97 100 100 10-20

D TFECA

226 24

58 106 106 10-18

C TDBA

168 M8 ۴ عدد پیچ رول پالک یا بولت 

M16 50 ۱ عدد بولت 50 50 10-18

C TDBA

160



قطر سوراخ شیشه نحوه اتصال

M8 ۳ عدد پیچ رول پالک یا بولت 

پایه اسپیگوت کد ۱۰۰۷

پایه اسپیگوت کد ۱۰۰۸

70 105 10-18

C TBA

168 _

M8 340 ۴ عدد پیچ رول پالک یا بولت

قطر سوراخ شیشه نحوه اتصال

70 100 100 130 10-20 22

C TFDBA

170

E



 نحوه اتصال

M8 88 ۳ عدد پیچ رول پالک یا بولت 97 120 280 10-20

D TFECA

24425

قطر سوراخ شیشه

پایه اسپیگوت کد ۱۰۰۹

پایه اسپیگوت کد ۱۰۱۰

قطر سوراخ شیشه نحوه اتصال

M8 93 ۴ عدد پیچ رول پالک یا بولت 90 120 280 10-20

D TFECA

24425







                       اتـصال شـــ�ـــــشــــه �ــــــه شــ�ــشه

G401 اتصال شیشه به شیشه کد

G402 اتصال شیشه به شیشه کد

Dقطر سوراخ شیشه

-40 10-20

T

Aقطر سوراخ شیشه

80 -



Aقطر سوراخ شیشه

120

TA

10 - 2080 - 135

TA

10 - 2040

TA

10 - 20 16 1645-90

G403 اتصال شیشه به شیشه کد

 اتصال شیشه به شیشه کد

G405

G404

 اتصال شیشه به شیشه کد

-

قطر سوراخ شیشهقطر سوراخ شیشه

16

قطر سوراخ شیشه

A



قطر سوراخ شیشه مناسب برای هندریل

 انواع پروفیل و لوله

TA B

45 10 - 2060 22

قطر سوراخ شیشه مناسب برای هندریل

 انواع پروفیل و لوله

TA B

35 - 55 10 - 2064 18

H301  اتصال هندریل به شیشه کد

H302اتصال هندریل به شیشه کد 



قطر سوراخ شیشه مناسب برای هندریل

16 لوله قطر 51          

قطر سوراخ شیشه مناسب برای هندریل

 لوله قطر 51

TA B D

80 10 - 205180 22

قطر سوراخ شیشه مناسب برای هندریل

 لوله قطر 51

TA B D

55-75 10 - 20 5166 24

H303  اتصال هندریل به شیشه کد

H304  اتصال هندریل به شیشه کد

H305  اتصال هندریل به شیشه کد

TA B D

50 10 - 205174





31-38

TAقطر سوراخ شیشه D

40 10 - 2031-38 22

قطر سوراخ شیشه نحوه اتصال

 M10 جوش، بولت یا قالویز

نحوه اتصال

 M10 جوش، بولت یا قالویز

TA

40 10 - 20 24

قطر سوراخ شیشه نحوه اتصال

جوش 

TA

40 10 - 2031 24

F21 فیکس پوینت کد

F22 فیکس پوینت کد

F23 فیکس پوینت کد

D

D



TAقطر سوراخ شیشه D

50 10 - 2053 24

نحوه اتصال

 M10  بولت یا قالویز

TAقطر سوراخ شیشه D

40 10 - 2051 22

نحوه اتصال

  M12 بولت یا قالویز 

F24 فیکس پوینت کد

F25 فیکس پوینت کد



TAقطر سوراخ شیشه  D

35 10 - 2011 16

نحوه اتصال

  M8 قالویز  

TAقطر سوراخ شیشه B

45 10 - 2021 25 2

نحوه اتصال

   M6 عدد پیچ رولپالک یا قالویز

TAقطر سوراخ شیشه D

45 10 - 2021 25

F26 فیکس پوینت کد

F27 فیکس پوینت کد

F28 فیکس پوینت کد

3

نحوه اتصال

   M6 عدد پیچ رولپالک یا قالویز



22

TAقطر سوراخ شیشه D

50 10 - 2026 25

نحوه اتصال

   M6 عدد پیچ رولپالک یا قالویز

TAقطر سوراخ شیشه B D

14.5 25 10 - 2027 16

نحوه اتصال

اتصال به لوله قطر 14.5

TAقطر سوراخ شیشه B D

25 40 10 - 2055

3

F29 فیکس پوینت کد

F30 فیکس پوینت کد

F31 فیکس پوینت کد

نحوه اتصال

اتصال به لوله قطر 25



 طالیی مات یا براق تولید شوند.



  دیتیل استاندارد اجرایی نرده شیشه ای اسپیگوتی

  استاندارد اجرایی نرده شیشه ای فیکس پوینت 



TA B

35-5550 10-20

TA B

5050 10-20

TCA B

5555 21 10-13.5

نحوه اتصال

  M8 یک عدد بولت   

نحوه اتصال

  M8 یک عدد بولت   

نحوه اتصال

  M12 یک عدد بولت   

C701 بست شیشه کد 

C702 بست شیشه کد 

C703 بست شیشه کد 



TAقطر سوراخ شیشه B

30

C

50 10 - 2030 24

نحوه اتصال

   M12 بولت  

�اران گ�� ش�شه ا��
Glass Canopy Accessories

123



2

1

3

دیتیل استاندارد اجرایی بارانگیر شیشه ای



اسپایدر تک شاخ

اسپایدر دو شاخ 180 درجه

اسپایدر دو شاخ 90 درجه

50

200

A

B

50

200

A

B

50

100

A

E



50

200

50

200

اسپایدر سه شاخ

اسپایدر چهار شاخ

A

B

A

B



T نوع
1

2

10-23

25-43

115-130

135-150

A

75

Spider  Fi�ngs

اتصـــــاالت نمای اس�ا�در

روتـــــــل

کانــکــتـــور

A



T c da b
50
50

70 - 8010 - 23
25 - 43 70 - 80

60-75180-205
200-225 80-95

نوع روتل
 1
2 



مناسب برای هندریلنـحـوه اتــصال

     بولت M12 انواع پروفیل و لوله

A B

4560

مناسب برای هندریلنـحـوه اتــصال

     بولت M8 انواع پروفیل و لوله

A B

35-5564

P501 اتصال هندریل دیواری کد

P502 اتصال هندریل دیواری کد



مناسب برای هندریلنـحـوه اتــصال

 لوله قطر 51

مناسب برای هندریلنـحـوه اتــصال

     بولت M8 لوله قطر 51

M8 بولت   

مناسب برای هندریلنـحـوه اتــصال

لوله قطر 51 M8 بولت     

A D

 5180

B

80

P504 اتصال هندریل دیواری کد

P505 اتصال هندریل دیواری کد

P503 اتصال هندریل دیواری کد

A D

 5174

B

80

A D

 5174

B

50



هندریل کابلی



DCB

40 31 5

DCB

50

A

63-77 31 5

نحوه اتصال

  M8 یک عدد بولت   

DBA

75 40 5

W603اتصال هندریل کابلی کد

W601اتصال هندریل کابلی کد

W602اتصال هندریل کابلی کد

نحوه اتصال

  M8 یک عدد بولت   

نحوه اتصال

  M8 یک عدد بولت   



www.aradsteel.co

Info@aradsteel.co

@aradsteel.co

021-66391500 


