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در باره ما

Padna Tent

سقف مدل کایت_ لواسان

سایبان مدل کایت _رودسر
 

دانش اجرای سازه های پارچه ای،مستلزم داشتن نیروهای متخصص در

طیف های متنوعی از رشته های مهندسی می باشدکه بایاری خدا

متخصصان ما درمجموعه پادنا تنت با تخصصهای تاسیسات برق،

مکانیک، معماری،تحلیل و محاسبات و طراحی صنعتی موجب توسعه ی

روز افزون و جهش در این مسیر شده اندهم اکنون فعالیتهای در حال انجام
شرکت پادنا تنت درزمینه ی طراحی و اجرای سایبان های متحرک، سقف

های متحرک پارچه ای و آلومینیومی، سقف ثابت غشایی، شیشه های برقی
می باشد که این فرایند به کمک طراحی منظر توسط طراحان معماری در
شرکت مهندسی پادنا آمود تکمیل می گردد هدف ما هدیه کردن آرامشی

وصف ناپذیر به فضاهای باز محدوده ی زندگی پر دغدغه ی مدرن امروز با

استفاده ازتکنولوژی و  هوشمند سازی میباشد. پس به ما اعتماد کنین و
سقف هاتونو به ما بسپرید
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مدل خیمه

کلیه فرم های سازه چادری را می توان در سه گروه کلی زین
اسبی، خیمه ای (مخروطی) و آرک (طاق) تقسیم بندی کرد.
 تمامی فرم های سازه کششی خیمه دوبل،شش و هشت

وجهی و همچنین فرم سازه خیمه برعکس  از زیر مجموعه های
فرم خیمه ای می باشند اما به دلیل استفاده بسیار گسترده و

متنوع سازه ها ، مابقی فرم های خیمه ای در دو گروه سازه های
خیمه ای و سازه های خیمه ای چند راس گروه بندی شده اند

به صورت کلی استفاده از فرم خیمه ای به دلیل قابلیت ایجاد
سایه های گسترده و همچنین ستون ها و کابل های محدود در
سطح زمین در بسیاری از پروژه ها با ابعاد متفاوت توصیه می

گردد

امکان نورپردازی سازه های پارچه ای و ایجاد فضاهای بزرگ سر
پوشیده با تعداد ستون های داخلی بسیار محدود، دوام و

مقاومت این سازه ها در برابر تغییرات شدید جوی و زیبایی

منحصر به فرد این سازه ها باعث شده این فرم از سازه چادری

ها به عنوان گزینه ای مناسب برای پوشش آمفی تئاترها،
سایبان مجموعه ورزشی ها سرباز کاربرد داشته باشد

Padna Tent
Canopy 



kite model _ Huose In Tehran

Kite

مدل کایت
فرم کایت به دلیل ظاهر مدرن و متفاوت آن و

همچنین توانایی ایجاد سایه نسبتا مناسب در بسیاری از پروژه ها به
عنوان سایبان مورد استفاده کارفرمایان قرار میگیرد استفاده از این فرم
در مجموعه های ورزشی و پارک ها با هدف ایجاد سایبان و همچنین زیبا

سازی محل تجمع ها بسیارمتداول است

به دلیل تنوع موجود در فرم کایت و همچنین امکان اجرای آنها در
فضاهای محدود و استفاده از این فرم در روف گاردن ها و فضاهای

محدود کاربرد فراوان دارد. آالچیق های چادری به فرم کایت در ابعاد
کوچک و متوسط طراحی و اجرا می گردد از این رو در پروژه های ویال

سازی و پارکینگ های کوچک و سایبان رستوران ها و کافی شاپ ها
استفاده فراوان دارد

امکان نورپردازی مناسب فرم های سازه چادری کایت به دلیل قوس های
موجود در چادر، باعث شده که این فرم به عنوان المان دکوراتیو در فضا
های باز مورد توجه شهرداری ها و مجموعه های تجاری مورد استقبال

قرار گرفته است



01 — 3D model for Ramsar

Saddle Horse

زین اسبی

تمامی فرم های آرک دارای یک ویژگی خاص در شکل هندسی خود
هستند.در این فرم از سازه پارچه ای امکان ایجاد سایبان با عرض حداکثر
۲۰ متر و طول نامحدود امکان پذیر است.به دلیل فرم هندسی ای خاص
سازه چادری آرک استفاده از آنها برای پارکینگ در ابعاد کوچک تا بسیار
بزرگ بسیار متداول است. تمرکز ستون در یک طرف سازه چادری،سایه
گسترده و مقاومت در برابر باد و باران برخی از دالیل بکارگیری این فرم به

عنوان پارکینگ می باشد

به دلیل سبکی این فرم سازه چادری امکان طراحی و اجرای آن در ابعاد
کوچک نیز میسر می باشد. به همین دلیل استفاده از این فرم در پارکینگ

های چادری کوچک بسیار استقبال می گردد. به دلیل قرار گیری محل
تکیه گاه در گوشه، در پروژه هایی که فضای اجرایی و دسترسی به اطراف
سازه محدود است، سازه کششی آرک گزینه ای مناسب برای حل مشکل

می باشد



L-R
 
01 — Garmdareh
 
02  —Daroos

Arc

منحنی نیم قوس

در فرم سازه کششی منحنی تکیه گاههای اصلی یا ستونها در یک
طرف سازه چادری قرار می گیرند از این امکان طراحی با فرم های .به

دلیل سبکی این فرم سازه چادری امکان طراحی و اجرای آن در ابعاد
کوچک نیز میسر می باشد. به همین دلیل استفاده از این فرم در پارکینگ

های چادری کوچک بسیار استقبال می گردد. به دلیل قرار گیری محل
تکیه گاه در گوشه، در پروژه هایی که فضای اجرایی و دسترسی به اطراف

سازه محدود است، سازه کششی منحنی گزینه ای مناسب برای حل
.مشکل می باشد.اشاره کردمعماری متفاوت میسر می گردد



Double Canopy 

خیمه دوبل

به صورت کلی استفاده از فرم خیمه ای به دلیل قابلیت ایجاد سایه های

گسترده و همچنین ستون ها و کابل های محدود در سطح زمین در بسیاری

از پروژه ها با ابعاد متفاوت توصیه می گردد.امکان نورپردازی سازه های

پارچه ای و ایجاد فضاهای بزرگ سر پوشیده با تعداد ستون های داخلی

بسیار محدود، دوام و مقاومت این سازه ها در برابر تغییرات شدید جوی و

زیبایی منحصر به فرد این سازه ها باعث شده این فرم از سازه های چادری

به عنوان گزینه ای مناسب برای پوشش آمفی تئاترها، سایبان مجموعه

ورزشی ها سرباز کاربرد داشته باشد. برای نمونه پروژه آمفی تئاتر پارک

جوانمردان در تهران یکی از نمونه های اجرا شده در سال های اخیر در ایران

می باشد
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01 — Roxborough House, 2015
 
02  — Chenaran Park

 Invers Canopy 

خیمه برعکس

فرم وارونه در واقع آالچیق پارچه ای خیمه میباشد که با هدف

افزایش زیبایی در آن به صورت وارونه طراحی و اجرا می

گردد.این فرم سازه چادری بر خالف مابقی فرم های خیمه ای که

کاربرد آالچیق و سایبان و سایه گسترده دارند، فرم وارونه بیشتر

جنبه دکوراتیو داشته و با توجه به ستون میانی آن قابلیت

استفاده به عنوان پارکینگ و آالچیق در آنها بسیار محدود است.

سازه های کششی وارونه از نمونه فرم های سازه پارچه ای است

که به عنوان المان شهری در بسیار از پارک ها، ترمینال ها و

فضاهای باز آموزشی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد



L-R
 
01 — 3D model 
02  —Torkaman Sahra

Saddle Horse

شش و هشت وجهی

فرم شش گوشه و هشت گوشه که سازه آن از نوع ستون وسط می باشد.
این فرم از سازه های کششی شباهت بسیار زیادی به چترهای سایبان

دارد.با توجه به ستون وسط و فرم  ضلعی این طرح سازه چادری که نزدیکتر
به دایره است و دارای المانهای معماری لطیف تر می باشد. با توجه به

پوشش یکپارچه سازه کششی در این فرم و همچنین امکان سری سازی این

فرم به عنوان فرم آماده سازه چادری و قابلیت نصب آن در شرایط مختلف
این فرم در بسیار موارد انتخاب کارفرما می باشد. بر خالف طرح های دیگر
این فرم ها در ابعاد بسیار کوچک و زیر ۲۰ متر مربع به کارفرما توصیه نمی

شود زیرا از لحاظ هزینه مقرون به صرفه نبوده و همچنین سازه فلزی باال در
سطح محدود زیبایی های فرم را کاهش می دهد



L-R
 
01 — Ramsar 
02  —Iran Park

این فرم سازه چادری بر خالف مابقی فرم های کایت که کاربرد آالچیق و
سایبان و سایه گسترده دارند، فرم فالکون بیشتر جنبه دکوراتیو داشته و با

توجه به ستون میانی آن قابلیت استفاده به عنوان پارکینگ و آالچیق در آنها
بسیار محدود است.یکی از کاربردهای این سایبان کششی استفاده به عنوان
پوشش با هدف محدود کردن دید در تراس ها، روف گاردن ها و استخر ها با

هدف حفظ حریم خصوصی و ایجاد زیبایی های بصری می باشد. امکان

نورپردازی این سازه های چادری به دلیل وجود سازه های مخفی در پشت
چادر بسیار ساده بوده و عالوه بر آن با دلیل وجود قوس در طرح چادر

نورپردازی ایجاد شده زیبایی منحصر به فردی در المان های چادری به وجود
خواهد آورد

Sun Shade

هور شید



راه های تماس با ما

تهران-بعد از تقاطع خیابان ولی عصر(عج) ومطهری خیابان الرستان-نبش کوچه پور فالح پالک 18  

تلفن: 833 54 888 - 86035096 

www.padnaTent.com :وبسایت


