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یــــکارای
بازده باال• 
و آسانعسرینصب و برپایی • 
نصب و راه اندازی بدون نیاز به ابزار • 
حداکثر نتیجه با حداقل تالش• 

نــــوآوری
تحقیق و توسعه، قلب تپنده این شرکت• 
طراحی محصول هوشمند• 
(جایزه نقطه قرمز، آی اف جایزه طراحی، جایزه طراحی آلمانی، و غیره)محصوالت برنده جایزه • 
سرمایه گذاری مداوم در فن آوری های جدید• 

کیــفیت
پردازش محصول با آخرین تکنولوژی و کنترل کیفیت در کارخانه• 
طراحی پیشرفته• 
پشتیبانی شخصی از مشتری • 
چشم برای جزئیات• 

مدوالســیون ، تلفیـق مهندسی
میلی متر62شبکه • 
به طور مداوم در ترکیب• 
امکانات طراحی متعدد با محصوالت قابل استفاده مجدد• 
انواع مواد پرکننده• 

پایــــداری
کارآفرینی زیست محیطی و مدیریت مواد زائد کارآمد• 
محصوالت قابل بازیافت با زندگی طوالنی تر• 
قابل استفاده مجدد، سیستم قاب سبک• 
تولید شده توسط انرژی خورشیدی• 



خدمات مشتریان

ارائه پیشنهاد مفهوم کلی طرح
با جزئـــیات

زمان اجراء کوتاهتجسم سه بعدی



8× Omni-55 frames 992*2480mm

2× Omni-55 frames 496*2480mm

Toolkit and Accsesories



E2 Floor

Omni-55



E1 FloorOmni-55



E0 Floor
Omni-55



سیستم کف سازی

قابلیت اجراء در کمترین زمان•

قابلیت تنظیم ارتفاع•

سانتیمتر100x50و 100x100موجود در ابعاد های •

امکان عبور تاسیسات برق و آب•

سبک و کم حجم•



ریتجاپیاموکنیدروشنراخودبزرگگرافیکیتصویر
.دهیدانتقالمخاطببهراخود

دیواره های سبک

با نور پس زمینهروشناییراه حل های 



دیواره های روشنایی

- Poly-124 bright

رگتربزابعادتاکوچکروشناییهایدیوارهبرایمناسبهاپروفیلازسریاین

جهتظرافتباوسبکدیواریپروفیلاینمیلیمتری124ضخامت.باشندمی

.دهدمیارائهکاربربهتبلیغات

- Fab-186 bright

میبلندوبزرگروشناییهایدیوارهبرایمناسبهاپروفیلازسریاین

کاربربهتبلیغاتجهتایستادیواریپروفیلاینمیلیمتری186ضخامت.باشند

.دهدمیارائه



SUB-BOX INO-BOX SUPER-BOX B-BOX E-BOX E-XL-BOX

سازه های معلق



بسته بندی

بسته بندی ساده و آسان•

صرفه جویی در وقت و هزینه•

کاهش سطح اشغال فضای انبار کردن و حمل و نقل•

متر1.2به ارتفاع 2/5x1ابعاد پالت استاندارد •

مترمربعی در یک پالت30امکان بسته بندی یک غرفه •



FORESTER THE PUCK THE PUCK FLEX LED DISPLAY SPOT

سیستم های روشنایی



TRANS-IT

ICON

CONSTRU

نمایش گر های تبلیغاتی



BAR-BBENTA

مبلمان ها



مبلمان ها

ARCHIE SERIES

desk

black or white Archie 1240

Archie 1984

B-BOX SERIES

counter

black or white

B-box 310x310x744mm

B-box 496x496x992mm

FLEX-IT

counter

black or white

http://www.aluvision.com/en/profiles/archie-series
http://www.aluvision.com/en/profiles/b-box-series
http://www.aluvision.com/en/profiles/flex-it


















احمدی
نمایشگاهیهایسازهوهمایشمدیریت

ارکپروبروی،ولیعصرخیابان،تهران،ایران
7واحد،9پــالک،آرامـشکوچـه،مـلـت
+220537712198:تلفن
+220289332198:فکس
+715303491298:موبایل

info@dimah.ir
www.dimah.ir


