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L-R

01 — Roxborough House, 1997

02  — Opera House, 1685

درباره ما

شرکت پادنا تنت از سال ۱۳۹۰ با هدف ارائه خدمات

out door مهندسی در زمینه محصوالت فضای باز

با پشتوانه مدیران نیروهای متخصص و مجرب آغاز

کرده است

خط مشی این شرکت تولید و فراهم نمودن فضای

۴ فصل معماری خالقانه و

همسان ساز محیط برای زندگی شاد در دنیای

مدرن می باشد



رستوران خاقان العربی

L-R

01 — Channing Peterson

02 — Oakley Hoovers

03 — Scout York

آدرس:جردن بلوار گیتی

جناب آقای حسینی نام مالک:

جناب آقای عبدالهی نام مدیر:



طراحی و اجرا سقف متحرک

و سقف شیشه متحرک

پارچه دورو استفاده : Sioen بلژیک

پروفیل آلومینیوم : ۶۰۶۳

سیستم نوری : نقطه ای

متراژ : ۲۴۵ متر مربع
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نوع رنگ پارچه و پروفیل ها در

این پروژه با توجه به کلیات

طراحی که سبک عربی را طراح

در آن لحاظ کرده.
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پارچه سفید و پروفیل مشکی پیشنهاد شد که

پس از برسی طراح به تایید کارفرما نیز رسید و

همچون دیگر پروژه ها با توجه به دید معماری

شرکت مهندسی پادنا نتیجه مطلوب و کیفیت

فضایی عالی در این پروژه به دست آمد.
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طراح و کارفرما در این پروژه یک سبک عربی

با استفاده از نمادهایی همچون کمان و

قوس های عربی سهمی در ایجاد کیفیت

فضا و حس سبک عربی را مشتری به وجود

آورند که در این رابطه رنگ و استفاده از

المان نتیجه مطلوبی را به وجود آورده است.



 
در این پروژه نیز همچون دیگر پروژه ها با

اتکا به تجربه و دانش تخصصی  همکاری

الزم را با پروژه داشته که این امر منجر به

رضایت مندی کارفرما می شود

تیم اجرایی مجموعه پادنا 

ُ
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پارچه بلک اوت

با استفاده از یک الیه جدا کننده که مانع

اتالف انرژی و مانع تبادل حرارتی است و

سایه مطلق را فراهم می نماید.

کارخانه سیون بلژیک به عنوان اولین تولید

کننده این پارچه برند مورد تایید تمامی

تولید کنندگان این سقف متحرک می

باشد.
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سقف های محرک پادنا

پروژه رستوران خاقان




