
Partition
Modular office partition

پارتیشن ادارى
پارتیشن هاى دوجداره و فریملس



پارتیشن، محیطى بهتر
For better use of space

پارتیشن ادارى

 با توجه به اینکه پرسنل یک سازمان زمان زیادى را در محل کارشان
 سپرى مى کنند و یک محیط نامناسب مى تواند بهره ورى پرسنل و در
 نهایت عملکرد سازمان را کاهش دهد، در سال هاى اخیر، سازمان هاى
 بزرگ و حتى کوچک توجه ویژه اى به چیدمان و مهندسى فضاى ادارى

داشته اند. م
 یکى از اصلى ترین المان ها در چیدمان فضاى ادارى وتقسیم بندى
بررسى با  سهالن  شرکت  مهندسین  و  طراحان  است.  پارتیشن   فضا، 
 نیازهاى موجود در صنعت دکوراسیون ادارى و با بهره گیرى از دانش
 و تکنولوژى روز، پارتیشن هایى براى پاسخ گویى به این نیازها ارائه
 نموده اند. پارتیشن هاى سهالن با تکیه بر سیستم مدوالر خود براى

انواع فضاها قابلیت اجرا و پیاده سازى دارند.م
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Frameless Partition
پارتیشن فریملس

محیط زیبایى  حال  عین  در  و  فضا  افزایش  باعث  شیشه               شفافیت 
براى شیشه  از  استفاده  اصلى  دالیل  ویژگى  دو  همین  و  شود   مى 
 سالیان دراز به عنوان یکى از اصلى ترین اجزاى معمارى و دکوراسیون

ادارى و داخلى بوده است.س
و ادارى  دکوراسیون  براى  از شیشه  استفاده  در  پیشرو  هاى   چالش 
پیاده سازى و اجرا در محیط مانند عبور صدا، محدودیت هاى   داخلى 
 هاى کارى، مانعى براى همه گیر شدن این محصول در محیط هاى ادارى

بوده است.س
 در سهالن با اولویت رفع این چالش ها اقدام به تولید محصولى براى

چیدمان محیط هاى ادارى نموده ایم.س
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 این سازه بر زیبایى محیط کارى مى افزاید که نتیجه آن در افزایش بهره ورى سازمان
نمود پیدا مى کند.س

 دانش فنى استفاده شده در ساخت این محصول توانسته مشکل اصلى استفاده از
این پارتیشن ها یعنى صدا را مرتفع کند.س

 در حال حاضر با توجه به رویکرد سازمان ها و شرکت هاى مطرح دنیا در استفاده از
 پارتیشن فریملس با توجه به استانداردهاى نوین طراحى در مبلمان و دکوراسیون
 ادارى، طراحان کشورمان تمایل زیادى به استفاده از این نوع پارتیشن ادارى دارند
 و سهالن با رفع این نیاز به عنوان بزرگترین تولیدکننده پارتیشن فریملس شناخته

شده است.س
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 فضاى دید بیشتر
 صداى کمتر
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 این سازه بر زیبایى محیط کارى مى افزاید که نتیجه آن در افزایش بهره ورى سازمان
نمود پیدا مى کند.س

 دانش فنى استفاده شده در ساخت این محصول توانسته مشکل اصلى استفاده از
این پارتیشن ها یعنى صدا را مرتفع کند.س

 در حال حاضر با توجه به رویکرد سازمان ها و شرکت هاى مطرح دنیا در استفاده از
 پارتیشن فریملس با توجه به استانداردهاى نوین طراحى در مبلمان و دکوراسیون
 ادارى، طراحان کشورمان تمایل زیادى به استفاده از این نوع پارتیشن ادارى دارند
 و سهالن با رفع این نیاز به عنوان بزرگترین تولیدکننده پارتیشن فریملس شناخته

شده است.س
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 فضاى دید بیشتر
 صداى کمتر

 پارتیشن فریملس سهالن با قابلیت رگالژ (تنظیم) پاسخى به مشکالت
پارتیشن فریملس قابلیت،  این  بر  تکیه  با  باشد.  اجرا مى   موجود در 
آنرا در راحتى  به  توان  و مى  دارد  را  ناصاف  با سطوح  تطابق   توانایى 

محیط هاى مختلف کارى استفاده نمود.3
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انعطاف در اجرا

   

Partition system introduction



09 . 08

Partition. System

دهنده وضعیت نشان  پارامترهاى  از  یکى  پرسنل شما  برخورد  نحوه  و  فعالیت   نوع 
 سازمان شما به مراجعه کنندگان و  مشتریان شما مى باشد. بخشى از این فعالیت باید
 براى افراد قابل مشاهده باشد و بخشى تنها براى افراد سازمان و بخشى از فرهنگ

درون سازمانى شماست. م
طراحان شرکت سهالن در طراحى فضاى ادارى این نکات را مورد نظر قرار مى دهند.م
ایجاد امکان  اتصاالت و ستون هاى اضافه  با حذف   پارتیشن هاى فریم لس سهالن 
 محیطى شفاف با حداکثر میزان تعامل بصرى با سازمان را فراهم مى سازد. از طرفى
 نوع متریال شیشه و استفاده از پرکننده هاى ابداعى سهالن باعث مى شود تا میزان

صداى عبورى تا حد امکان کاهش یابد.س
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دهنده وضعیت نشان  پارامترهاى  از  یکى  پرسنل شما  برخورد  نحوه  و  فعالیت   نوع 
 سازمان شما به مراجعه کنندگان و  مشتریان شما مى باشد. بخشى از این فعالیت باید
 براى افراد قابل مشاهده باشد و بخشى تنها براى افراد سازمان و بخشى از فرهنگ

درون سازمانى شماست. م
طراحان شرکت سهالن در طراحى فضاى ادارى این نکات را مورد نظر قرار مى دهند.م
ایجاد امکان  اتصاالت و ستون هاى اضافه  با حذف   پارتیشن هاى فریم لس سهالن 
 محیطى شفاف با حداکثر میزان تعامل بصرى با سازمان را فراهم مى سازد. از طرفى
 نوع متریال شیشه و استفاده از پرکننده هاى ابداعى سهالن باعث مى شود تا میزان

صداى عبورى تا حد امکان کاهش یابد.س

11 . 10

Partition. System

Partition system introduction

 طراحى و چاپ بر روى پارتیشن هاى سهالن امکان استفاده از رنگ ها،
 لوگو و المان هاى سازمانى شما در چیدمان فضاى داخلى محل کارتان را

ایجاد مى کند.س
 فضاهاى اختصاصى در محیط سازمان را مى توان به گونه اى طراحى کرد
طرفى از  و  گرفته  قرار  سازمان  هاى  فعالیت  جریان  در  مخاطبان   تا 

پرستیژ و اطالعات سازمانى حفظ گردد.م
 در طراحى این فضا مراجعه کنندگان خود را به عنوان یکى از اعضاى
قابل آنها  براى  پرسنل  رفتار  و  فعالیت  کنند،  مى  احساس   سازمان 
قرار سنجش  مورد  را  سازمان  راحتى  به  توانند  مى  و  است   ارزیابى 

دهند. م
مختص و  شده  طراحى  بصرى  جلوه  تاثیر  تحت  مطمئنا  ارزیابى   این 

سازمان قرار خواهد گرفت.و

تنوع در طراحى
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با را  خود  باید  باشد،  شما  نیازهاى  پاسخگوى  باید  شما  کارى   محیط 
 نیازهاى شما تطبیق دهد و همچنان نقش خود را به عنوان عاملى در
 آسایش و جذب نیروهاى کارى ایفا کند.با توجه به اینکه بخش عمده اى
 از زمان افراد در محیط کارى سپرى مى شود و یک محیط نامناسب چه
پرسنل ورى  بهره  تواند  مى  عملکردى  لحاظ  از  چه  و  زیبایى  لحاظ              از 
به خاصى  توجه  دنیا  در سراسر  کاهش دهد،  را  نتیجه سازمان  در   و 

 چیدمان محیط هاى کارى مى شود.س
 همچنین ابرسازمان ها سعى مى کنند تا طراحى دکوراسیون ادارى خود
دهنده نشان  انها  کارى  محیط  که  دهند  انجام  اى  گونه  به               را 
مهندسان و  باشد.طراحان  آنها  انداز  چشم  و  سازمانى          فرهنگ 
   شرکت سهالن با مطالعه نیازهاى موجود در صنعت دکوراسیون ادارى
 و با بهره گیرى از دانش و تکنولوژى روز پارتیشن هاى دوجداره نما و
 نماپالس و همچنین پارتیشن هاى آرا و کالسیک را براى پاسخ گویى به

نیازهاى مختلف تولید نموده اند.س

Double Sided Partition
پارتیشن دوجداره
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پاسخى مدوالر  طراحى  و  فوالدى  سازه  برپایه  نما  دوجداره   پارتیشن 
 مناسب براى چالش هاى صنعت دکوراسیون ادارى مى باشد.س

با تواند  مى  راحتى  به  باال  پذیرى  انعطاف  قدرت  با  پارتیشن         این 
دقیق محاسبات  و  فوالدى  شود.سازه  سازگار  مختلف  هاى   محیط 
 مهندسى محصول، امکان اتصال آن را به انواع سقف و با حفظ ایستایى
زاویه کننده  ایجاد  هاى  ستون  از  استفاده  است.  نموده             میسر 
 سبب شده تا کاربران امکان استفاده از کمترین فضاى محیط خود را

داشته باشند.س
 با گذشت زمان شرکت ها رشد کرده و نیازهاى آنها تغییر خواهد کرد.
توانید مى  سهالن  دوجداره  هاى  پارتیشن  بودن  مدوالر  به  توجه   با 
تغییر را  محیط  چیدمان  زمان  کمترین  در  اضافى  هزینه  صرف   بدون 

داده و منطبق با نیاز جدید خود محیط را چیدمان نمایید.س

Nama & Nama Plus
Double Sided Partition
پارتیشن دوجداره نما و نما پالس
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دیدى فراتر از
یک دیوار

 وجود یک دیوار لزوما به معناى قطع رابطه با آن سوى دیوار نیست، پارتیشن هاى شیشه اى
 در قابى از آلومینیوم عالوه بر حفظ وسعت دید مانع از نفوذ اصوات  و همچنین حفظ حریم

کاربرى مى شود.م
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 براى آنکه محیط سازمان شما یکتا و مختص سازمان شما باشد پارتیشن
در باشد.  داشته  را  متریالى  نوع  همه  با  استفاده  قابلیت  باید   شما 
 پارتیشن دوجداره نما امکان استفاده از چوب، شیشه، ام دى اف و فلز
طراحى دارد.  وحود  شما  سازمان  به  توجه  با  و  مختلف  هاى  رنگ   در 
از خود  نیاز  به  بسته  تا  مى دهد  اجازه  به شما  پارتیشن  این   مدوالر 
 لوازم جانبى مانند تلویزیون، نمایشگر، تابلو و… در محل مورد نظر خود

استفاده نمایید.س

 هماهنگى پارتیشن دوجداره نما با مبلمان ادارى سهالن مانند میزهاى
 لیما، کاربین، ادار و تیمبر باعث یکپارچگى محیط کارى شما مى شود.
 متریال مورد استفاده در این پارتیشن به شما اجازه مى دهد که بسته
نیاز و سلیقه خود از طرح ها و تصاویر بر روى پارتیشن استفاده  به 
 نمایید تا محیط شما هر چه بیشتر به تفکرات سازمان شما نزدیک شود.

س
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 این نوع پارتیشن ها با داشتن قابلیت چینش دلخواه امکان ایجاد شکل و الگوهاى متفاوت
 را براى ما فراهم مى کند. به عبارت دیگر، به کمک این ویژگى توانستیم چیدمان پارتیشن

ها را مطابق با الگوهاى حرکت کف و سقف اجرایى کنیم.م
باشد. و محیطى وسیع مى  ایجاد دید حداکثرى  ها،  پارتیشن  این  از  استفاده  دیگر   مزیت 
 پارتیشن هاى دوجداره نما و نماپالس این امکان را به شما مى دهد تا با استفاده از شیشه
 بر روى سازه آلومینیومى عالوه بر دوام باالى سازه پارتیشن، محیطى باز با دامنه دید وسیع

را ایجاد کنید.م

Partition system introduction
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 فضاى کارى
با در نظر گرفتن تمام جزئیات

 پارتیشن هاى دوجداره نما و نماپالس با استفاده از شیشه هاى دوجداره عالوه بر کاهش
حجم صدا، فضایى خصوصى متناسب با اتاق هاى کنفرانس و جلسه را ایجاد مى کنند.س

 پارتیشن هاى نما به همراه فرم پرده و کرکره  راهکار ما براى اتاق جلسات و کنفرانس است
هاى اتاق  در  جلسات  برگزارى  نیاز  شود،  حفظ  واحد  هر  در  مدیریت  بخش  اهمیت   که 

 مدیریتى برطرف گردد و حساسیت کار مدیران نیز در نظر گرفته شود.م
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انتخابى خالقانه و نوگرایانه

 قدرت انتخاب باال براى انواع چیدمان و انواع طرح ها و المانهاى مرتبط
به تا  دهد  مى  قرار  اختیارتان  در  را  امکان  این  شما  کارى  فضاى   با 
، کنید  معرفى  کنندگان  مراجعه  به  را  خود  شرکت  درستى  و   سادگى 
باعث مى شود کارشناسان شرکت شما در فضایى درست و  همچنین 

متناسب با اهداف شرکت به انجام امور خود بپردازند. م
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مدیریت بصرى فضا

 با استفاده از پارتیشن هاى نما و نما پالس مى توانید بهترین مدیریت
 فضا را داشته باشید. فضاهاى کوچک که نیاز به حضور کارشناسان شما
 دارند باید از نظر بصرى و همچنین صوتى شرایط مناسبى را دارا باشند
دید تا  است  دوجداره  هاى  پارتیشن  از  استفاده  راهکار  بهترین   که 

     بیشتر و صداى کمترى در محیط کارتان داشته باشید.س
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عایق صوتى

با را  خود  باید  باشد،  شما  نیازهاى  پاسخگوى  باید  شما  کارى   محیط 
 نیازهاى شما تطبیق دهد و همچنان نقش خود را به عنوان عاملى در

آسایش و جذب نیروهاى کارى ایفا کند.م
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 متریال مورد استفاده در این پارتیشن به شما اجازه مى دهد که بسته
نیاز و سلیقه خود از طرح ها و تصاویر بر روى پارتیشن استفاده  به 
.نمایید تا محیط شما هر چه بیشتر به تفکرات سازمان شما نزدیک شود
 در قسمت اسکلت فلزى این پارتیشن از قطعاتى جهت تنظیم ارتفاع
 استفاده شده است تا در صورت نیاز شیب سقف یا کف پوشش داده

شود.م

 استفاده از شیشه هاى دوجداره باعث کاهش حجم صدا و در نتیجه
حریم کارگروهى،  فضاى  افزایش  و  کارى  محیط  در  تمرکز   افزایش 
اى شیشه  هاى  پارتیشن  از  استفاده  شود.  مى  حفظ  افراد   خصوصى 
 امکان بهره گیرى از نورهاى محیطى را براى شما فراهم مى آورد و در

نتیجه سبب مى  شود فضاى کارى شما وسیع تر به نظر برسد.م
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 با توجه به نقش پارتیشن در منظم و زیباسازى فضا، پارتیشن هاى 
ها کشى  سیم  تمامى  تا  اند  شده  طراحى  اى  گونه  به  آرا   دوجداره 
 ازداخل پارتیشن انجام گیرد و براى تغییرات نیازى با باز نمودن تمام
 پارتیشن نمى باشد و تنها پنل مربوطه جدا شده و دیگر قسمت هاى
 پارتیشن در جاى خود باقى مى مانند. این سبک طراحى عالوه بر ساده
 سازى عملیات سیم کشى و تغییرات آن مانع از وارد شدن آسیب به

پنل ها مى شود در نتیجه طول عمر پارتیشن افزایش مى یابد.س

Ara
Double Sided Partition
پارتیشن دوجداره آرا
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 پارتیشن دوجداره آرا با بهره گیرى از پنل هاى افقى محصولى از سهالن براى انواع دفاتر
توان مى  آرا   دوجداره  پارتیشن هاى  وکشیده  افقى  ساختار  به  توجه  است.با              ادارى 

حس کشیدگى و وسعت را به فضا القا نمود.س
 با توجه به نقش پارتیشن در منظم و زیباسازى فضا، پارتیشن هاى دوجداره آرا به گونه اى
 طراحى شده اند تا تمامى سیم کشى ها ازداخل پارتیشن انجام گیرد و براى تغییرات نیازى
و دیگر قسمت هاى مربوطه جدا شده  پنل  تنها  و  باشد  نمى  پارتیشن  تمام  نمودن  باز   با 
عملیات سازى  ساده  بر  عالوه  طراحى  سبک  این  مانند.  مى  باقى  خود  جاى  در           پارتیشن 
 سیم کشى و تغییرات آن مانع از وارد شدن آسیب به پنل ها مى شود در نتیجه طول عمر

پارتیشن افزایش مى یابد.س
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 استفاده از پارتیشن ها عالوه بر زیبایى ظاهرى و کمک به نظم فضاى 
قابلیت بودن،  صوتى  عایق  همچون  دیگرى  نیازهاى  باید  شما   ادارى 
و سریع  تعویض  و  جایى  جابه  امکان  زیرساختى،  تاسیسات   پوشش 

ویژگى هایى از این دست را برآورده کند .س

Sahlan Partitions Features
ویژگى هاى پارتیشن هاى سهالن
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امکان اجرا انواع پرده کرکره

پرده نصب  امکان  سهالن،   اى  شیشه  هاى  پارتیشن  بودن   دوجداره 
ولوم با  ها  کرکره  این  مى سازد.  فراهم  ها  بین شیشه  در  را   کرکره 
 تعبیه شده بر روى فریم شیشه قابلیت سایه روشن شدن را فراهم

مى سازد.م

Partition system introduction
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امور انجام  امکان  پانل هاى شرکت سهالن  از  استفاده  مهمترین مزیت هاى  از   یکى 
 زیرسازى از جمله سیم کشى ها از داخل این محصول است که عالوه بر ایجاد نظم و
 آراستگى ظاهر،مانع جلوگیرى از تخریب براى دسترسى به آنها شده و باعث افزایش
 طول عمر آنها نسبت به شکل سنتیشان مى شود. همچنین مى توانید در صورت نیاز
 به تعمیرات به راحتى با جدا کردن قسمت نما مستقیما به آنها دسترسى داشته و با

   کمترین هزینه و بدون تخریب مستقیما نسبت به تعمیر و بررسى اقدام نمایید.م

Partition system introduction
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امکان سفارشى سازى

 پارتیشن هاى سهالن امکان تعریف و ساخت بر اساس نیاز شما را دارا مى باشد. به عنوان
 مثال مى توان ازین پارتیشن ها براى کانتر استفاده نمود.م
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 محیط کارى شما باید پاسخگوى نیازهاى شما باشد، باید خود را با نیازهاى شما تطبیق دهد
و همچنان نقش خود را به عنوان عاملى در آسایش و جذب نیروهاى کارى ایفا کند.م

 با توجه به اینکه بخش عمده اى از زمان افراد در محیط کارى سپرى مى شود و یک محیط
 نامناسب چه از لحاظ زیبایى و چه از لحاظ عملکردى مى تواند بهره ورى پرسنل و در نتیجه
 سازمان را کاهش دهد، در سراسر دنیا توجه خاصى به چیدمان محیط هاى کارى مى شود.
 همچنین ابرسازمان ها سعى مى کنند تا طراحى دکوراسیون ادارى خود را به گونه اى انجام

دهند که محیط کارى انها نشان دهنده فرهنگ سازمانى و چشم انداز آنها باشد.م
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دستگیره ها و لوالهای درب
 با توجه به هزینه های باالی واردات محصوالت خارجی و گاها عدم هماهنگی نمونه

 وارداتی با طراحی های سیستم اداری و فضــای کاری، شرکت سهالن با تکیه بر توان
 تولیدی و تجربه کاری خود در این زمینه تصمیم به طراحـی و تولید نمونه ای مناسب

 و با کیفیت برای جایگزینی این محصول گرفت و امروز با افتخار در فرایند تجهیز
 فضـای اداری، از دستگیـره ها و لـوالهای تولیدی سهالن متناسب با نوع پارتیشن و

رنگ آن استفاده می شود .س
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