
 of Greenhouse

Rahpouyan J.S.Co.
Manufacturing & Installation

Covered Orchards
 Galvanised Water Storage Tanks





فونداسیون

MAIN PARAMETERS FOUNDATION 

ـ ههاي فوندانسـیون 50 الی 60 سانت یمتـر و عمـق آن بین 80 الی 100 سانت یمتر م یباشد. چال هها با فاصله 2.5 متـر براي  قطر چال

ستو نهاي کناري و با فاصله 2.5 الی 5 متر براي باقی ستو نها حفر م یگردند که این فاصل هها نیز بستگی به میزان بارش برف در منطقه

 (H-250-300 kg/m)دارد، همچنین براي نصب ستون ها در فونداسیون از بتن مناسب                           استفاده م  یگردد.

Holes for foundation are 50 cm in diameter, their depth is 80 - 100 cm. Side wall column holes are located 

with 2,5 m distance from each other and inside columns - between 2,5 or 5 m, which is determined by 

calculation of snow load. As a result, columns are installed in 80 cm depth. Suitable concrete type is 

H-250-300 kg/m3.



GREENHOUSE COLUMNS

mm 2-2.5 

ستـو نهاي کنـاري با ابعاد 80 × 80 میل یمتر از فـوالد گالوانیـزه 

(گالوانیزه گرم 550 گرم بر متر مربع) ساخته م یشوند. فاصله بین

سـتو نهاي کناري 2.5 متر و براي سـتو نهاي داخلی بین 2.5 تا 

ـ هها نیز بستگی به میـزان بارش برف در  5 متـر بوده که این فاصل

منطقـه دارد. بـراي بیشـتر مناطـق یک دیـوار آجـري با ارتفـاع 

50 سانت یمتر براي مقـاومت بهتر در شرایط آب و هوایی بد مورد 

نیاز م یباشد.

ستو نهاي گلخانه

Side wall columns are 80*80 mm and are made of 

galvanized steel (hot-dip galvanized, 550 g/ m2). 

Distance  between side wall columns is 2,5 m  and 

that for inside ones is 2,5 or 5 m, which is determined 

by calculation of snow load. For most regions brick 

wall with height 50 cm is required at the bottom of

 the column to provide better resistance to extreme

 weather.



CAPITOLS

سرستو نها

سرستو نها با استفاده از ور قهاي فوالدي گالوانیزه                                  به ضخامت 2 میل یمتر ساخته شده و براي متصل نمودن

چهار قسمت اصلی سازه گلخانه استفاده م یگردند : ستو نها، ناودا نها، کرا پبارها و کما نها .

(SENDZIMIR 270 g/m2)

Column capitols are made of 2 mm thick galvanized steel sheets (hot-dip galvanized, up to 270 g/m2). They 

are used for connection of four main parts of greenhouse structure: columns, gutters, crop bars and bows.



GUTTERS 

ناودا نها به وسیله ور قهاي فوالدي گالوانیزه گرم با

عـرض 500، ضخـامت 2 و طـول 5090 میل یمتـر 

سـاخته م یشـوند. هر ناودان از 11 خـم آن هـم با 

زوایاي خـاص به منظـور باال بردن استحکام تولیـد 

م یگـردد. ناودا نها یکی از مهـ مترین اجزاء مقـاوم

گلخانه در هنگام طـوفان و بارش برف بوده و عالوه 

بر آن با ظرفیت کامل جهت تخلیه آب باران در سازه

گلخان هاي استفاده م یگردد.

ناودا نها

Gutters are made of hot dip galvanized steel 

sheets, which have following parameters: width 

is 500 mm, thickness is 2 mm and length is 

5090 mm. Structure of rain gutter implies 11

“angles”,each gutter is located between spans. 

If needed, vertical rain gutters may be installed.



کما نها یکی از مهمترین اجزاء گلخانه بوده که با قطر 

60 میل یمتر، از ورق فـوالد گالوانیـزه گرم به ضخامت 

1.5 میلی متر ساخته شده و در فاصل ههاي 2.5 متر از

هم نصب م یگردند. این کما نها به شکل گاتیک ساخته

شـده که عالوه بر افزایش تهـویه در گلخـانه، مقاومت 

بهتري در برابر برف و باد شدید را فراهم م ی آورد.

کمـا نها

BOWS

Bows are 60 mm in diameter and are made of

hot - dip galvanized steel sheets 1,5 mm thick.

 They are installed with distance of 2,5 m.

 Bows are made in gothic shape, which is more

 capable  to resist  against  strong  winds  and 

provide better ventilation. 



SNOW LOAD AND WIND RESISTANCE

مقاومت گلخانه در برابر طوفان، بار برف و باد 

سازه گلخان ههاي ر هپویان جبهه سبز، با توجه به محاسـبات و طراحـ یهاي انجام شده براساس نرم افزارهـاي مربوطـه و استفاده از 

مهارهاي نردبانی که برروي ستو نهاي کناري نصب م یشود، در مقابل بادهایی با سرعت تا 120 کیلومتر بر ساعت و همچنین بارش  

برف تا 25 کیلوگرم بر متر مربع مقاوم است.

Rahpouyan greenhouses are able to withstand wind speed up to 120 km/h and snow load and crop load 

up to 45 kg/m2 (in case of following all greenhouse maintenance conditions). 

For strengthening greenhouse structure, we install several types of reinforcements which allow us to use 

inside space of greenhouse as much as possible.



AUTOMATIC ROOF WINDOWS

پنجر هي سقفی اتوماتیک 

بازوي پنجـر ههاي سقفی اتوماتیک از پروفیـ لهاي فـوالدي گالوانیـزه با ابعاد 30 × 50 میل یمتر و با ضخامت تا 1/5 میل یمتر ساخته 

م یشوند. طول این بازو پنجر هها 2 متر است، این پنجر هها در تمامی دهان ههاي گلخانه به صورت یک یا دو طرفه ، با توجه به شـرایط 

 اقلیمی منطقه تعبیه م  یگردند و بر روي بست باالي کمـان در راس کمـان نصب شده و بوسیله راك و پینیـون باز و بسته می شود. 

پنجر هها چرخش بهتر هوا را فراهم آورده و شکل قو سدار کمان (گاتیک) این امکان را فراهم آورده که تا 150 سانت یمتر باز گردند و  

زاویـه باز آن به 25 درجـه برسد. راك و پینیـون به کار رفته در آ نها به وسـیله یکی از سـازندگان پیشتاز در این زمینه در ترکیـه

 تولید م یگردند.

Roof windows are automatic and made of galvanized steel 

sheet  profiles  50 * 30 mm ( hot-dip galvanized ) with 

thickness up to 2 mm. They are located in every span by

 1 or 2 pieces, which is determined by climatic conditions. 

Windows are opened and closed using control panel and 

electro - gearboxes. Projected  windows provide better 

ventilation. Gothic-shaped roof allows to increase open 

area  of the  window  up to 130 cm  and  keep opening 

angle of roof windows up to 25 degrees. Rack & pinion 

mechanisms are provided by one of the leading 

manufacturers.



INSECT SCREEN

PLASTIC FILM COVER

Transparent insect screen is installed on windows,

 and serves for eliminate insect penetration from

 outside. It significantly reduces necessity to carry

 out destruction work of insects and to treat plant

 diseases. This net is produced in EU and has the 

smallest possible weave.

توري ض دحشره

توري ض دحشره  شفاف با عرض 200-160 سانتیمتر بر روي 

پنجر ههاي سقفی و جانبی نصب م یگردد؛ منافذ توري ض دحشره

که داراي ابعاد 16×10 یا 22×10 م یباشد، از ورود حشرات به 

داخل گلخانه جلوگیري نموده و نیاز به مقابله با خسارات حشرات

ـ هاي کاهش  و درمان آف تهاي گیاهـی را به طرز قابل مالحظ

م یدهد. این تور يها تولید اروپا بوده و داراي ریزترین بافت 

ممکن م یباشند.

پوشش پلی اتیلن گلخانه با ضخامت 200 الی 220 میکـرون باعث محافظت محیط درونی گلخـانه در برابر نور خورشید و دیگر عوامل 

م یباشد.محیطی م یگردد. طول عمر مفید این محصول سه سال بوده و داراي افزودن یهاي  

پوشش پلی اتیلن

ANTI UV+IR+EVA+AO+AB+DIF+PE

Greenhouse plastic film cover with 200 - 220-micron thickness has protection from UV light^ EVA filter, IR, 

AO, AB, DIF and PE. It serves for 3 years and has factory guarantee.



For covering front, side and back walls can be used polycarbonate cover with 8 mm thickness. Two-layered

 polycarbonate cover perform an additional energy-saving function, that reduces fuel consumption in winter.

POLYCARBONATE COVER

پوشش پل یکربنات

براي دیوارهاي جانبی عالوه بر پل یاتیلن میتوان از پوشش پل یکربنات به ضخامت 8 میل یمتر استفاده کرد. پوشش دو الی هپل یکربنات

نقش مهمی در زمینه  ذخیـره انرژي ایفا نموده و مصـرف سـوخت را در زمستان به طرز چش مگیـري کاهش م یدهد. عمـر مفید این 

محصول 10 سال م یباشد.



For controlling automatic systems in the greenhouse POLYCLIM SYSTEM is installed. That climate control  

system acts on sensors' information of temperature, humidity, light, rain, wind speed and direction, 

controls roof windows and side wall windows, shading screen and energy-saving system, circulation 

 and exhaust fans, and fogger system. For every system separate settings can be introduced. If needed, 

 it is possible to control greenhouse from office or home using installed software.

CLIMATE CONTROL SYSTEM 

تابلو کنترل اقلیم 

تابلوي کنترل اقلیم پل یکلیم                 ساخت شرکت آنژیو فرانسه قادر است به کمک سنسورهاي دما، رطوبت، نور، باران، جهت  

و سرعت باد و با توجه به تنظیمات اعمال شده، وضعیت پنجر ههاي سقفی و جانبی، توري سایبان، ف نهاي سیرکوله، فوگر، پد و ف نهاي 

خروجی و گرمایش را به صورت اتوماتیک کنترل نماید. الزم به ذکر است که در این تابلو عملکرد سیست مهاي مختلف را میتوان مستقل  

از هم تعریف نمود و براي هر کدام تنظیمات متفاوتی اعمال نمود. 

همچنین با افزودن یک نرم افزار م یتوان از خانه و یا از دفتر سیست مهاي گلخانه را کنترل کرده و ریسک آن را به حداقل رساند.

(POLYCLIM)



CIRCULATION FANS

EXHAUST FANS 

فن سیرکوله

ف نهاي سیرکوله با توزیع یکنواخت گرما، رطوبت و د ياکسید

در داخل گلخانه، محیطی مطلوب را براي رشد گیاهان فراهم 

م یسازند. این فـ نها در ابعـاد مختلف تولیـد گردیده و قابلیت 

هوادهی تا 3850 مت رمکعب بر سـاعت را دارند، این ف نها در 

کارخانه شرکت ر هپویان جبهه سبز تولید می شوند.

فن تهـویه

را براي رشد گیاهان فراهم م یکنند. ف نهاي تهویه براي کاهش

تنش گرمـایی گیاهان نیز نقش بسـزایی ایفا م یکنند. ف نهاي 

تهویه ما چرخش هواي عالی با هوادهی 44000 متر مکعب بر

ساعت را فراهم م یآورند. این ف نها در انداز هي 40×138×138 

سانت یمتر و با طول عمر باال عرضه شده و در دیوار ههاي گلخانه

نصب م یگردند.

By letting air out, circulation fans spread warmth, 

humidity  and  carbon dioxide  evenly  in interior 

greenhouse, and create favorable environment for 

growing plants. They are produced at our factory. 

Volume can be up to 3850 m3/h.

Move and refresh the stagnant air in your greenhouse, 

or create a healthier and more productive growing 

environment.  Exhaust fans are great  for reducing 

plant heat stress. Our exhaust fans provide excellent 
3

ventilation with 44,000 m /h volume of through put 

air.  They are  installed on walls with dimensions of 

40*138*138 cm.



ALUMINUM ENERGY-SAVING SCREEN 

این تور يها معـروف به ترمال اسـکرین، جهت کاهش مصرف سوخت در زمستان به کار م یرود. این تـور يها که با ترکیب چهـار نخ

آلومینیومی و یک نخ پالستیکی شفاف بافته شده و م یتوانند 50 تا 80 % انرژي را حفظ نمایند. با استفاده از تور يهاي انرژي سیوینگ

قیمت تمام شده محصوالت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد زیرا یکی از هزین ههاي بسیار باالي آن مصرف سوخ تهاي فسیلی در فصول

پاییز و زمستان هست و در نتیجه با استفاده از این سیستم سودآوري گلخان هدار افزایش پیدا کرده و تولید محصوالت گلخان هاي خیلی

مقرون به صرف هتر خواهد بود. در نتیجه استفاده از این سیستم یک فاکتور مهم و اساسی در گلخان هها است. سیستم انرژي سیوینگ

بوسیله درا مها، سیم بکسل و وایرهاي پل یاستري شفاف که در گلخانه تعبیه م یشوند حرکت م یکند.

سیستم انرژي سیوینگ (ذخیره انرژي) 

For decreasing fuel consumption in winter in greenhouse, plastic aluminum net can be used. It decreases 

power  consumption  and doesn't let it  out of greenhouse. Net is installed with pulleys, wire rope and 

transparent polyester wires. It may save energy up to 80 percent due to four lines of aluminum material 

and one line of plastic transparent material of each five.



SHADING SCREEN 

براي کاهش عبور نور به گلخانه، سیستم سایبان نصب م یگردد که توان کاهش نور تا 50 الی 60 % را دارد. سیستم سایبان نیز مانند

 انرژي سیوینگ به وسیله قرقره، سیم بکسل و وایر شفاف در گلخانه حرکت م یکند.

این محصول داراي طول عمر مفید بسیار باالیی م یباشد و مخصوص مناطق گرمسیر و جهت تابستان طراحی شده. این تور يهـا در

تابستان کمک زیادي م یکند که میزان تشعشع گرمایی که وارد گلخانه م یشود به حداقل ممکن برسـد و همچنین در زمستان هم تا

22% سیو انرژي در گلخانه به وجود م یآورد.

سیستم سایبان

For decreasing sunlight in greenhouse, shading screen can be used, which removes 50-60 % of sunlight. 

Just like aluminum energy-saving screen, it is installed with pulleys, wire rope and transparent polyester 

wires, but it is used only for shading. This system is usually installed with additional energy-saving system.



این سیستم از لول ههاي پلی اتیلن، شیر، دریپر، لول ههاي اسپاگتی و یک اسپایک براي هر گیاه و تجهیزاتی دیگر تشکیل شده است.

دریپرها به صورت جداگانه براي هر بوت هگیاه نصب گردیده و آب و کود را به صورت مساوي بین گیاهان تقسیم م یکنند.

DRIP IRRIGATION SYSTEM 

سیستم آبیاري 

Drip irrigation system consists of polyethylene pipes, valves, drippers, spaghetti pipes, one spike for each 

seedling, and other components. Drippers located separately for each seedling allow water with fertilizers 

to be delivered equally.



HYDROPONIC UNIT

automatic control of water and fertilizers delivery

دستگاه هیدروپونیک

از دستگاه هیدروپونیک براي کنترل اتوماتیک کوددهـی و آبیاري استفاده م یگردد. بسته به مساحت گلخـانه، هر دستگاه هیدروپونیک 

 م یتواند تا 2 هکتار گلخانه را تحت پوشش خود قرار دهد. این دستگاه قابلیت تقسیم گلخانه به قسم تهاي کوچکتر به منظور مدیریت

بهتر آبیاري و تغذیه را دارد.

دستگاه هیدروپونیک داراي سنسو رهاي EC و PH بصورت دبل بوده و همچنین داراي 5 مخزن کود و اسید می باشد.

Drip irrigation system consists of polyethylene pipes, valves, drippers, spaghetti pipes, one spike for each 

seedling, and other components. Drippers located separately for each seedling allow water with fertilizers 

to be delivered equally.Hydroponic unit is used for automatic control of water and fertilizers delivery. It 

can serve up to 4 islands, upload system for 4 different fertilizers formulas and also can schedule water 

delivery time for one week ( choosing days of week ) or for only one day ( choosing watering time ). This 

device has water sensor in order to avoid soil damaging and destruction of electric pumps. It can control 

water delivery manually. It can work with 5 reservoirs of fertilizers.



HOT WATER RAIL HEATING SYSTEM 

Nowadays pipe system is modern and convenient for heating the greenhouse. This system is eco-friendlier, 

less noisy and in addition to heating, it may be used as “rails”, that allow trolley to rail on it during harvesting. 

This system is the best solution to decrease labor costs. It runs on gas, gasoline, fuel oil or coal fired boilers 

(buyer's choice). Client may choose the fuel, which is helpful for regions suffering from gas failure.       

گرمایش ریلی آب گرم

امروزه گرمایش به وسیله لول ههاي آب گرم یک روش مدرن و 

راحت جهت توزیع یکنواخت گرما در گرمایش گلخانه محسوب 

م یشود. این سیستم سازگار با محیط بوده، صداي کمتري تولید 

نموده و عالوه بر گرمایش به عنوان ری لهاي چـرخ در زمان برداشت 

محصول مورد استفاده قرار م یگیرد. این سیستم بهترین راهکار جهت کاهش 

 هزین ههاي کارگر م یباشد. قابلیت کارکـرد با بویلرهـاي گازي، گازوئیـلی،  

 نفتـی و زغا لسنگی را دارد؛ از این طریق مشتري م یتواند با انتخاب سوخت 

 مورد نظر خود مشکل برخی مناطق در خصوص کمبود گاز را مرتفع سازد.



Unit Heater system consists of main pipes and radiator heaters with fans. 

This system works with boiler using hot water, and radiator heaters are 

connected to it and spread hot air. Unit Heater system has advantage in 

wide choices of possible fuel (gas, gasoline, fuel oil or coal). This system 

rapidly heats greenhouse. Radiator heaters are installed on columns 

approximately every 10 meters.   

HOT WATER UNIT HEATER HEATING SYSTEM 

سامانه گرمایش آب گرم یونیت هیتر

سامانه گرمایش یونیت هیتر از لوله، رادیاتور و فن  تشکیل شده است. این سامانه، آبی را که به وسیله بویلر داغ گردیده داخل رادیاتو رهایی

که به آن متصل است به گردش درآورده و از طریق ف نها، هواي گرم را داخل گلخانه به گردش در م یآورد. یونیت هیتر قابلیت کارکرد

با بویلرهاي گازي، گازوئیلی، نفتی و زغال سـنگی را دارد. این سـامانه م یتواند گلخـانه را به سرعت گرم نماید. رادیاتـورهاي آن در 

فاصله تقریبا 10 متري از هم نصب م یگردند.



FOG – COOLING AND HUMIDIFYING SYSTEM

تجهیزات خنک کننده و رطوبت دهی فوگر (مهپاش)

سیستم فوگر یکی از مدر نترین و رای جترین سیستم خن ککننده درگلخان ههاي امروزي م یباشد. ناز لهاي م هپاش با کمک الکتروپم پها 

مه را در داخل گلخانه ایجاد م ینماید که باعث افزایش رطوبت و کاهش گرما در داخل گلخانه م یگردد. همه اتصاالت این سیستم به 

آسانی با هم فیکس شده و از ناز لهائی با خروجی30-20 میکرون مه را در گلخانه توزیع م ینمایند. ناز لهاي فوگر از فوالد ضد زنگ

ساخته شده است. این سیستم به پم پهاي قدرتمند و  فیلترینگ مجهز شده است.

Greenhouse fogger system is the most modern cooling and humidifying system for greenhouses. Fogger 

nozzles with electric pumps produce fog and by doing that, they cool internal space of greenhouse, humidify 

air and contribute to higher yields. All details, pipes and fittings are connected with each other. Fogger 

nozzles are made of brass with stainless steel cap. This system is equipped with strong pumps and filter system.



PAD & FAN - COOLING SYSTEM WITH CELLULOSE PANELS 

پد و فن (خنک کننده با پن لهاي سلولوزي) 

امروزه پد و فن یکی از قویترین سامان ههاي خنک کنند هي گلخانه محسوب شده، که دماي داخلی گلخانه را تا 8 الی 10 درجه کاهش

م یدهـد. این سیستـم از فـ نهـاي تهـویه ، پنـ لهاي 

سلـولوزي رو به روي آنها، مخـازن آب و پمپ تشکیل 

شده است. زمانی که گلخـانه نیاز به خن کشدن داشته  

باشد، به صورت خودکار روشن گردیده و آب را از داخل 

مخازن به روي پدهـا پمپ م یکند. در مقـابل ف نهاي 

تهویه روشن شده تا هواي سرد را از پن لها خارج نمایند.

این سیستم معمـوال درگلخان ههایی نصب م یگردد که 

محصـوالت همه فصل(ماننـد گل رز یا سـایر گیاهان 

زینتی) و یا محصوالت تابستانی دارند.

Nowadays cooling system “Pad & Fan” is the 

strongest cooling system for greenhouses, 

which reduces temperature inside of greenhouse

 8-10 degrees Celsius down. 

This system consists of exhaust fans, cellulose 

panels in front of them, water reservoirs and 

pumps. When greenhouse needs to be cooled, 

the system turns on automatically and supply 

water from reservoirs. From opposite side, 

exhaust fans are turned on to exhaust coldness 

from panels. Mostly this system is installed in 

greenhouses with perennial plants (roses and 

other decorative flowers) or fruits or vegetables 

that are grown in summer.



HYDROPONIC GROW BAGS 

بسترهاي کشت هیدروپونیک م یتواند به عنوان جایگزینی براي کشت خاکی مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از این بسترهاي کشت

 تمامی کودهاي میکرو و ماکرو مستقیما به وسیله دستگاه هیدروپونیک بین گیاهان تقسیم م یگردد. در این روش بیمار يهاي گیاهان،

به دلیل عدم تماس مستقیم گیاه با فضاي داخل گلخانه، تخلیه مناسب آب و افت رطوبت کاهش م ییابد. این بسترهاي کشت حاوي

کوکوپیت و کوکوچیپس (%50 - %50 ) بوده و به صورت خشک ارائه م یگردد و پس از خیس شدن ظرفیت آ نها به 30-22  لیتر 

 م یرسد ( بسته به سفارش مشتري و نوع محصول ) این نوع از بستر براي استفاده با نشاي آماده مناسب م یباشد. بسترهاي کشت به  

 وسیله پای ههاي فلزي و ناودان جهت تخلیه آب اضافی در ارتفاع حدود 50 سانتـ یمتري از سطح گلخانه نصب م یگردند. 

بستر کشت هیدروپونیک

Hydroponic grow bags can be used Instead of soil cultivation. While using these bags, all of the micro and 

macro fertilizers are delivered directly to the root using hydroponic unit. Because of absence of plant contact 

with internal space of the greenhouse and good drainage system, humidity is decreased and risk of plant 

disease is lessened. 

Hydroponic grow bags consist of cocopeat and cocochips (50% - 50%) and are delivered dry. After filling 

 with water, their volume increases up to 22 liters. This kind of grow bags are used with ready seedlings.

 Grow bags are situated above ground with steel stands (50 cm high) and gutters with drainage.



SINGLE - SPAN SEEDLING GREENHOUSE

گلخانه ي نشأ تک یا دو دهانه

در پروژ ههاي بزرگ گلخانه، ممکن است گلخان ههاي کوچک نشأ نیز نصب گردند. مساحت این نوع از سازه می تواند 100، 300، 500

 یا 1000 متر مربع باشد. احداث این نوع از گلخان هها مقرون به صرفه بوده و مدیریت آن آسان م یباشد. 

On big project sites, we suggest to install small seedling greenhouse with total square footage 100, 300, 500

or 1000 sq. m. They are easily managed and will highly improve on seedling costs.



MULTI - SPAN SEEDLING GREENHOUSE

گلخان هي نشأ چند دهانه

این نوع خاص از گلخان هها به، عالوه گلخان ههاي معمول که براي پرورش سبزیجات، میو هها و گ لها استفاده م یگردد؛ تنها براي رشد

و پرورش نشأ و انتقال آ نها به پروژ ههاي دیگر مورد استفاده قرار م یگیرند. این نوع از گلخانه به میزهاي ثابت ساخته شده از فوالد

گالوانیزه با سین یهاي مخصوص کاشت و آبیاري نشـأ، و همچنین بو مهاي متحـرك بین دهان ههاي گلخـانه که کار آب و کـو درسانی

را انجام م یدهند مجهز شده است.

In addition to traditional vegetables, fruits and flowers, which usually are grown in greenhouses, these 

particular multi-span seedling greenhouses are used for growing only seedlings and for providing it for other 

projects. These greenhouses are equipped with steady tables made of galvanized steel with special grid and 

irrigation “boom” - moving platform, which goes through each span and delivers water and fertilizers.



CROP HANGING SYSTEM

آویز محصول

براي نگهداري گیاهان در حال رشد و کمک به نوررسانی بهتر به آ نها م یتوان از سیستم آویز محصول استفاده کرد که از سی مهاي

گالوانیزه، گیره قالب و نخ تشکیل شده است. شکل آن طوري طراحی گردیده که سایه بسیار کمی تولید کند. این سیستم کمک 

م یکند تا گیاه به صورت عمودي قرار گرفته و تا باالترین ارتفاع ممکن برسد.

For holding growing plants, helping them to get enough light, we can use crop hanging system, which 

consists of galvanized wires, clamps and ropes. Its shape contributes to make less shadow, and white color 

reflects light. This combination allows to fix the plant in vertical position and pull it to reach the highest 

possible point.



محصوالت دیگر شرکت ره پویان جبهه سبز

شرکت ر هپویان جبهه سبز، از سال 1384 تاکنـون توانسته با

 همکاري شرکت       هلند و با بهر هگیري از استانداردهاي روز

جهـانی، بهتـرین و مطمئ نترین سیستم ذخیـره آب را جهت 

رضایت مشتریان خود ارائه نماید. مخازن گالوانیزه آب (        )

 بصورت اسـتوانه اي بوده، از ور قهـاي سینوسـی تشکیل شده 

و در حج مهاي 50 تا 2000 مت رمکعب ( ارتفاع 1 تا 5 متـر و 

قطر 3 الی 30 متر) متناسب با کاربـرد و نیاز مشتریان عرضـه

 م یگردد. از ویژگ یهاي منحصر بفرد مخازن شرکت ر هپویان م یتوان 

 به نصب سریع و آسان در محل و قابلیت مونتاژ و دمونتاژ سریع آنها 

 اشـاره نمود، طوري که یک مخـزن 1000 متر مکعبی ظـرف مدت 

 10 روز نصب و راه اندازي می شود.       

G.W.T

مخازن پیش ساخته ذخیره آب

NPI

Rahpouyan J.S. in cooperation with NPI company 

(Holland) has succeeded system according to 

international standards for satisfying its customers

since 2005. Galvanized steel water storage tanks 

are cylindric and produced from sinusoidal sheets

with the capacity fromal 50 to 2.000 m  and height

of 1-5 meters and diameter from 3030 meters 

according to customer's requirements. The most 

important advantages of tanks are fast and easy 

assembling and disassembling at sight of projects 

which enable the workers to assemble a 1.000 m 

 tank in 10 days     

3
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Water storage tank





لوازم و تجهیزات گلخانه

لوازم و قطعات عرضه شده، ساخت شرکت ر هپویان جبهـه سبز و یا شرک تهاي مطرح خارجی بوده و مستقیماً توسـط این شـرکت 

وارد کشور م یگردد و با بهترین کیفیت مواد اولیه و بست ه بندي عرضه م یشود. شـرکت ر هپویان جبهه سبز با ایجاد بزرگترین مرکز 

فروش قطعات و تجهیزات گلخانه، آماده ارائه خدمات به کشاورزان عزیز و دیگر سازندگان گلخانه در کشور م یباشد.  

Our company has the biggest stock of greenhouse parts and components in Iran, and we are happy to supply 

such to greenhouse farmers and newcomers. Our parts and components are produced by Rahpouyan Jebheye 

    Sabz, or otherwise imported after satisfaction of raw material and and appropriate packing quality.  

Greenhouse Parts And Components 



گلخانههاي شیشهاي، محصولی با فناوري پیشرفته وکیفیت باال و سازگار با محیط زیست میباشند. 

گلخانه شیشـهاي تیپ و نلو           شناخته شـدهترین، اقتصـادي ترین و پرکاربردترین ساختار گلخـانههاي شیشهاي را دارد. این 

گلخانهها در بیشتر شرایط آب و هوایی براي همه محصوالت تولیدي گلخانهاي مناسب هستند. مناسب ترین سازه گلخانه براي مناطق

 سردسیري و داراي ابرناکی باال میباشد. مزیت بزرگ آن، عمر طوالنی این گلخانهها و هزینه نگهداري کم آن است.

 گلخـانه شیش هاي

(Venlo)

Glass Greenhouses , is a product of high technology and quality and Environmentally friendly. 

Venlo greenhouse is the most well known type, the most economical and most used model of greenhouse 

structure. This greenhouse is suitable for all greenhouses crops in most climate conditions. It is the most 

suitable structure of greenhouse for cold and high cloudy areas. An advantage of this greenhouse is its  

long-life and also low maintenance cost 

Glass greenhouse



ساختار اصلی، ستونها ، خرپا و سایر اجزاي اصلی گلخانه از فوالد گالوانیزه گرم که مقاوم به خوردگی و ضد زنگ میباشد، ساخته شده

 است که باعث نگهداري و ماندگاري باال در سخت ترین شرایط آب و هوایی میشود. 

پروفیلهاي سقف و ناودان از پروفیلهاي آلومینیومی تزریقی درجه یک هلندي ساخته شده و براي نگهداري شیشهها استفاده میشوند.

Its main structure, posts, trellis girders and other main components are manufactured of hot dip galvanized 

steel which equipped with good anticorrosion and antirust effect. Profiles of roof and gutter are manufactured

in Dutch premium grade extruded aluminum profiles, which are used to support the glass glazing.

سقفها و دیوارههاي گلخانه عمدتاً از شیشه پوشیده شده است که داراي انتقال نور زیاد و باالترین میزان انتقال بیش از 90% است. 
ویژگی ساختار سازه ونلو دو یا سه سقف کوچک     شکل در یک دهانه است. این نوع گلخانه داراي ساختار پایدار، تخلیه آب باران موثر

و عملکرد مقاوم در برابر باد شدید است.
M

Roofs and walls of this greenhouse are mainly covered by glass which owns high light transmission, and 

the highest transmission rate is more than 90%. The characteristic of Venlo structure are two or three small 

roofs M-shaped in one span. This kind of greenhouse has stable structure, drainage effect and strong 

wind-resistant performance. 
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آدرس دفتر مرکزي: تهران، بزرگراه مدرس، بلوار نلسون ماندال

 (جردن)، نبش خیابان طاهري، مرکز تجارت ایران (برج مشکی)
طبقه16، واحد 4

تلفن: 26212370 - 26212380 - 021
فکس: 26212322 - 021

کارخانه شماره 1 :  جاده قدیم تهران- ساوه، بعد از رباط کریم، 

شهرك صنعتی پرند

کارخانه شماره 2 : جلفا، سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتی ارس

Main office: 4th Unit, 16th Floor, Iran Trade Center, 
(Black Tower), Taheri  Ave., Nelson Mandela Blvd.  
 (Jordan), Modarres Hwy., Tehran, I.R. Iran

Tel: +98 (21)26212370-26212380
           Fax: +98 (21)26212322

Factory 1: No. A46, Alley Sadr, Noor St. Sanat Blvd.
 Sanat Sq., Parand Industrial
Factory 2: Rahpouyan J.S.Co. , Aras Free Trade
 Zone, Jolfa
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