
CATALOGUE

 پانلهای فلزی سقفهای

 شیبدار با پوشش

سنگهای طبیعی

بروشور استارباند

سیستمهای پوشش سقف و پانلهای  فلزی سقفهای شیبدار 



‘’ We Are There, Where The Roof Is ...’’

هر جا که سقفی هست ما آنجا  هستیم

سیستمهای پوشش سقف و پانلهای  فلزی سقفهای شیبدار 



Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems can be used in all kinds of roof construction, environmentally  friendly, 
recyclable, aesthetic and  is suitable for intelligent building construction  and  is preferred by builders and architects.

As  Starbond Metal Tile Panels  and Roofing  Systems Company, we  will continue to produce only the best roof tiles that 
will improve the quality of our living environment…

 The  Team  Of  Starbond  Company
گروه رشکت استارباند

Starbond Team  Greetings...

 سیستمهای پوشش سقف و پانلهای  فلزی سقفهای شیبدار استارباند مناسب جهت اجرا بر روی انواع سقفهای شیبدار،دوستدار طبیعت و قابل بازیافت،زیبا وبا قابلیت 

.نصب در بناهای هوشمند بوده ومورد استقبال طرف مهندسین و مع�ران می باشد

سالم و خوش آمد خانواده استارباند

 ما به عنوان رشکت سیستمهای پوشش سقف و پانلهای  فلزی سقفهای شیبدار استارباند به  تولید پانلهای سقفهای شیبدار با بهرتین کیفیت، در راستای بهبود کیفیت

.محیط زندگی ادامه خواهیم داد



When you say                      these come to mind ...

Light Weight 

Easy Installation

Energy Efficiency

Eartquake Resistance

High Economic Efficiency

Fire resistance

Storm, Wind and Rain Resistance

Warranty

Variety of colors

Exellent  Durability

Internal, External  Strength & Beauty
Recyclable and Environmental Benefit
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با شنیدن نام استارباند آنچه به ذهن خطور می کند

سبکی

گارانتی

مقاوم در برابر آتش

نصب آسان

بهره وری انرژی

تنوع رنگ

دوام بسیار عالی

مقاوم در مقابل زلزله

بهره وری اقتصادی باال

مقاوم در برابر طوفان،باد و باران

مقاومت درونی و بیرونی،همراه با زیبایی

قابل بازیافت و دوستدار طبیعت



STARBOND COMPANY  PROFILE

Our  family company  “ Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems‘’  Which is serving the building materials sector with its high quality , guaranteed production in  metal  
tile panels and roofing systems for 24 years that has been developing  in order to bring sustainability to successful services  with  professional management and qualified techni-
cal staff. Starbond Metal Tile Panel  and Solutions of Roofing Systems has always been and is continuing to be asymbol in the construction sector for trust, quality and environ-
mental sensitiveness with its principled, reliable and honest working.

Starbond, with its establishment purposes of Metal Tile Panels and Solutions of Roofing Systems , has completed all its committed projects together with the solution partner 
distributors in time with the principles of dilligence, quality and honesty and also undertake to complete the dilingence projects within the promised time with solution partners.

Our company, having the principle of providing service and products under scope of guarantee by using advanced technology production and application models, will continue 
to provide services in future in a sustainable and consistent manner along with the its successfull works and experiences throughout many years in the construction sector with 
its long-standing past.

Our brand                  has been proceeding on its way  to be a preferred brand in the woldwide markets as being a substantial solution in Metal Tile Panels and Roofing Systems.
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درباره رشکت استارباند

 رشکت خانوادگی''  سیستمهای پوشش سقف و پانلهای  فلزی سقفهای شیبدار استارباند''  افتخار24 سال  فعالیت در زمینه مصالح ساخت نی با ارائه پانلهای فلزی سقفهای شیبدار و سیستمهای پوشش سقف

 .دارای گارانتی و با کیفیت باالداشته و برای تدوام خدمات موفقیت آمیز خود از میدیرت مجرب و کادر فنی با صالحیت  بهره می گیرد

 رشکت  سیستمهای پوشش سقف و پانلهای  فلزی سقفهای شیبدار استارباند  همواره بدلیل کار با صداقت و اصول کاریش به عنوان سمبل اطمینان، کیفیت و دوستدار طبیعت در صنعت ساخت ن شناخته

.شده است

 هدف مجموعه استارباند همواره اجرای ³امی پروژه های سیستمهای  پوشش سقف و پانلهای فلزی سقفهای شیبدار به  بهرتین نحو با کیفیت عالی  و تحویل ±وقع  آن  در کنار ¯ایندگان  خود بوده  و

 .برای پروژه های در دست اجرا نیز بهمراه رشیکان خود تعهد تحویل ±وقع را میدهد

 رشکت ما توانسته با بکارگیری تکنولوژی پیرشفته   در تولید و روشهای نصب، محصوالت و خدمات  نصب را بهمراه  گارانتی  ارائه دهد وبا سابقه درخشان و طوالنی خود در صنعت ساخت ن به فعالیت

 .خود با تدوام واستقرار ادامه دهد

.برند ''استارباند'' راه حل دا·ی سیستمهای پوشش سقف و پانلهای فلزی سقفهای شیبدارمیباشد و در راستای جهانی شدن با موفقیت پیش میرود 



ALATURKA
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:

:

:

:

:

:

1335 mm X  415 mm

1215 mm X  368 mm

12°  

±  3.0 kg

±  2.2 pcs / m²    

±  6.6 kg / m²

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

 ( tiles/m2 ) 

 ( weight/m2 ) 

ابعادپانل

مساحت

حداقل شیب سقف

وزن پانل

تعداد پانل در هر مرت مربع

وزن پانل در هر مرت مربع

آالتورکا

آالتورکا
 طـ  :  طول
ع   :  عرض



Starbond’s Metal Tiles are made of % 55 Aluminum-Zinc (ALUZINC®) alloy coated sheet steel that is knowns as  GALVALUME® .This product is water-resistant and corrosion-resistant.  It 
has a structure that allows the reflectivity of the heat and support Climatic insulation in buildings (cold or hot)  and shows the effect of shield .  The characteristic of being light, it does not 
put load buildings, cut and bent, transport and installation is easy

Starbond Metal Tile Panel is an ideal construction material. 
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.پانلهای فلزی سقفهای شیبدار استارباند یک محصول  ساخت نی با کیفیت بسیار باال میباشد

 جنس پانلهای فلزی ''استارباند''  فوالد با پوشش٪55 آلومینیوم-روی (آلوزینک)می باشد که بیشرت با نام  گالوالیوم شناخته شده است. این محصول ضد زنگ و ضد خوردگی می باشد.  خاصیت انعکاس گرما دارد و به
 .عنوان عایق حرارتی(گرما یا رسما)بسته به رشایط اقلیمی عمل می ¯اید. بدلیل سبک بودن  هیچگونه  باری بر روی ساخت ن تحمیل نکرده و قابلیت برش ،خم ، حمل و نصب آسان دارد
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CLASSIC

:

:

:

:

:

:

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

 ( tiles/m2 ) 

 ( weight/m2 ) 

کالسیک

کالسیک

1350 mm X  430 mm

1300 mm X  370 mm

12°  

±  3.1 kg

±  2.08 pcs / m²    

±  6.8 kg / m² 

ابعاد پانل

مساحت

حداقل شیب سقف

وزن پانل
تعداد پانل در هر مرت مربع

وزن پانل در هر مرت مربع

 طـ  :  طول
ع   :  عرض
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Starbond Natural Stone Coated Metal Tile Panels  carry 50 years guarantee, so when installed by the book, the Starbond Roof will not need to be replaced during the typical lifetime of a 
building  and its warranty is independently insurance backed for a period of 50 years.

Starbond Naturel Stone Coated Metal Tile Panels are guaranteed for 50 years . 

پانلهای فلزی سقفهای شیبدار با پوشش سنگ های طبیعی استارباند با 50 سال گارانتی

 در صورت نصب صحیح  ''استارباند''در طول مدت عمر معمول یک ساخت ن نیازی به تعویض پوشش سقف نخواهد بود  و گارانتی 50 ساله استارباند توسط
 .بیمه   وبصورت مستقل می باشد
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OTTOMAN

:

:

:

:

:

:

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

 ( tiles/m2 ) 

 ( weight/m2 ) 

طرح سفال

طرح سفال

1290 mm X  385 mm

1190 mm X  358 mm

12°  

±  2.9 kg

±  2.3 pcs / m²    

±  6.7 kg / m²

ابعاد پانل

مساحت

حداقل شیب سقف

وزن پانل

تعداد پانل در هر مرت مربع

وزن پانل در هر مرت مربع

 طـ  :  طول
ع   :  عرض
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Our new design of Starbond Ottoman will enhance the beauty of your residence, it is most unique S-Shape Starbond Metal  Tile and it will remind period of vintage life.
Starbond Metal Tile, Provided that the work performed by the recommended method does not require repeated maintenance and repair.  So, strong weatherproof, rain, wind, earthquake and fire resistant. 

Starbond Metal Tile Panels have attractive and traditional appearance .  

پانل فلزی سقفهای شیروانی استارباند  ظاهری زیبا و سنتی دارد

.زیبایی خاصی به مکان داده  و یادآور فضاهای زمانهای قدیم خواهد بود ، S مدل جدید طرح سفال  پانل فلزی استارباند  با طرح

.با عملکرد صحیح پانل فلزی استارباند نیازی به تعمیر و نگهداری نخواهد بود

 .بدین ترتیب در مقابل رشایط هوایی سخت،باران،باد،زلزله و آتش سوزی مقاوم خواهد بود



SENATOR

:

:

:

:

:

:

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

 ( tiles/m2 ) 

 ( weight/m2 ) 
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/ Shingle

/ Shingle

1325 mm X  430 mm

1250 mm X  368 mm

15°  

±  3.0 kg

±  2.2 pcs / m²    

±  6.6 kg / m² 

ابعاد پانل
 شینگل

شینگل

مساحت

حداقل شیب سقف

وزن پانل

تعداد پانل در هر مرتمربع

وزن پانل در هر مرت مربع

 طـ  :  طول
ع   :  عرض



Natural Stones are coated on Starbond Metal Tile Panel which is a type of  igneous rock formed 500 years and has characteristic of  water repellent. Because of these  Natural Stones are 

not affected by rain and hail and don’ t through the noise and reflect the heat.  They can be manufactured any desired colors. So, Starbond  Natural Stones  provide excellent surface protec-

tion and attractive long lasting colours.

Starbond Metal Tile Panels are ideal solution for quality and long lasting reconstruction to over roof the old covering .
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.پانلهای فلزی استارباند جهت نوسازی سقفهای شیبدار فرسوده و مستهلک شده بهرتین راه حل می باشد

 سنگهای طبیعی بکار رفته درپوشش پانلهای فلزی استارباند ازسنگهای آذرین 500 ساله بوده  که دارای خاصیت ضد آب می باشند.این سنگها باعث مقاومت در برابر باران و تگرگ شده و 

  .صدا و حرارت را منتقل ¯یکند.در رنگهای دلخواه قابل تولید بوده  و بدین ترتیب سنگهای طبیعی استارباند دارای رنگهای جذاب با عمر طوالنی و با خاصیت محافظت سطح میباشند



SOLAR

:

:

:

:

:

:

TILE SIZE  ( L X W )    

INSTALLED EXPOSURE ( L X W )

MIN. ROOF PITCH   

WEIGHT PER TILE  

TILES PER SQUARE

WEIGHT PER SQUARE

 ( tiles/m2 ) 

 ( weight/m2 ) 
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1350 mm X  430 mm

1300 mm X  370 mm

12°  

±  4.2 kg

±  2.08 pcs / m²    

±  8.8 kg / m²    

ابعاد پانل
 الشمسية

خورشیدی

مساحت

حداقل شیب سطح

وزن پانل

تعداد پانل در هر مرت مربع

وزن پانل در هر مرت مربع

 طـ  :  طول
ع   :  عرض



Solar is when you collect natural sunlight, from Starbond Solar  Metal  Tile Panel, to convert it into energy it means Starbond Solar Metal Tiles generate electricity with solar energy. 

Renewable Energy Solution is becoming increasingly popular. Don’t  pay money  for your consume electricity  anymore.

Starbond  Metal Tile Panel is an ideal platform for integrating solar electric and renewable energy solutions onto and under the roof surface.
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.پانلهای فلزی استارباند زیربنای مناسبی جهت ادغام  با سیستمهای انرژی خورشیدی و انرژیهای قابل بازیافت  در زیر و روی سطح سقف میباشند

 با استفاده از پانل فلزی خورشیدی استارباند تشعشع طبیعی خورشیدی ذخیره شده و به انرژی تبدیل میشود و این بدین معناست که  پانلهای فلزی خورشیدی استارباند با استفاده از انرژی
.خورشیدی الکرتیسیته تولید می کنند

.انرژیهای قابل بازیافت هر روز متداولرت میشوند. دیگر نیازی به پرداخت هزینه برای برق مرصفی نخواهید داشت
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Whether you choose a Starbond Alaturca, Ottoman, Senator or classic natural stone coated on Metal tile Panel or paint finish, there are matching Starbond accessories options to complement 

your design choise. Besides, our metal tile and roof accessories can be designed, produced and implemented  according to your Projects by us

Accesories of Starbond Metal Tile Panels

:

:

2000 mm 

150 mm

U 

G

L

W

SQUARE RIDGE CAPE / فالشینگ خط الراس مربعی 
:

:

:

420 mm 

70 mm

140 mm

U x G

Y

ÇAP

L x W

H

DIAMETER

SQUARE RIDGE CAPE /فالشینگ خط الرس منحنی 

:

:

1150 mm

150 mm

U 

Y

L

H

TRIPLE RIDGE CAPE /  فالشینگ خط الرس سه تایی 

:

:

425 x 160 mm

90 mm

U x G

Y

L x W

H

ROUND RIDGE END / فالشینگ خط الرس گرد 
:

:

1250 mm

110 mm

U 

G

L

W

OTTOMAN EAVES END / پوشش انتهای لبه در طرح سفالی  
:

:

1200 mm

375 mm

U 

Y

L

H

  Ï غطاء حافة الظهر للنوع العث  / OTTOMAN HIP RIDGE END

:

:

2000 mm

250 mm

U

G

L

W

SIDE EAVES RIDGE CAPE / فالشینگ خط الراس کنجها در طرح سفال 

:

:

2000 mm

250 mm

U

G

L

W

COMBINATION VALLEY / پروفیل دره 
:

:

2000 mm

100 mm

U

G 

L

G

BASEBOARD PROFILE / پروفیل گوشه دیوار 

:

:

700 mm

500 - 600 mm

U

G

L 

W

RIDGER PLATE PROFILE / صفحه پروفیل پیشانی  
:

:

6000 mm

127 mm

U

G

L

W

ROOF GUTTER /  آبروی سقف 
: 3000 mmU L

ROOF GUTTER PIPE / لوله آب روی سقف 

لوازم جانبی  پانلهای فلزی استارباند

.در صورت انتخاب استارباند آالتورکا،طرح سفال،شینگل ویا طرح کالسیک با پوشش سنگی ویا پانل فلزی با پوشش رنگی ،لوازم جانبی متناسب با انتخابتان موجود می باشد

 .در ضمن لوازم جانبی پروژه های پوشش سقفهای شیروانی توسط تیم پروژه طراحی،تولید و اجرا می شود

 طـ  :  الطــــول
ع   :  العـــــرض
 ا    :  االرتفـــاع

Steel Thickness = 0,4 mm - ضخامت فوالد
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The accesories of  Starbond Metal Tile Panels are exact solutions in details for complex and all roof .

:

:

:

2000 x 500 mm

2000 x 600 mm

2000 x 700 mm

U x G

U x G

U x G

L x W 

L x W 

L x W 

FLAT SHEET /  صفحه مسطح

:

:

450 x 400 mm

100 mm

U x G

Y

L x W

H

VENTILATION SHINGLE /شینگل تهویه
:

:

2000 x 50 

75 mm

U x G

Y

L x W

H

HIDDEN HANGER /   چنگک مخفی 
:

:

:

5000 mm x 1500 mm

110gr/m2

U x G L x W

UNIT WEIGHT
: 9 kg / pcsROLL WEIGHT

1 ROLL 

WATER PROOF COVER / پوشش ضد آب

:

:

U x G

Y

L x W

H

RIGHT AND LEFT COVER / الغطاء األÕـن واأليســر 
:

:

550 x 50 mmU x G

Y

L x W

H

ASSEMBLY NAIL SCREW / مسامÙ وبراغي الرتكيب 

:

:

U x G

Y

L x W

H

OUTLET KIT / کیت خروجی 

:

:

U x G

Y

L x W

H

INTERNAL - EXTERNAL ANGLE /   زانویی داخلی و خارجی 

Taş Granül

Yapıştırıcı

Stone Granul

Glue

TOUCH UP KITS /ست روتوش

:

:

1255 x 320 mm

1040 x 320 mm

Classic

Alaturka

L x W

L x W

 INSULATING BOARD /صفحه عایق 
:

:

150 mm

150 mm

Çap

Diameter

ROUND RIDGE END /  خط الراس انتهایی گرد

  75 m2  =  50 mt

You can choose a Starbond Alaturca, Ottoman, Senator or Classic natural stone coated or paint finish on Starbond Metal Tile Panel

.برای سقفهای با پستی بلندی های زیاد  بهرتین راه حل لوازم جانبی  پانلهای فلزی سقفهای شیبدار استارباند می باشد

.ش  می توانید استارباند آالتورکا،طرح سفال،شینگل ویا طرح کالسیک با پوشش سنگی ویا پانل فلزی با پوشش رنگی انتخاب کنید

عدد

وزن واحد
وزن یک رول
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Gallery / گالری تصاویر
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Gallery /گالری تصاویر



راه حلی  بهمراه نوآوری  و عمر طوالنی در سیستمهای پوشش سقف
‘’ Innovative and Long Lasting Solutions in Roofing Systems ...’’

  أنظمة قرميــدة األلواح املعدنية لألسقف

  أنظمة قرميــدة األلواح املعدنية لألسقف

رشکت ساخت نی،صادراتی،وارداتی پانلهای فلزی سقفهای شیبدار استار باند
کارخانه و دفرت مرکزی
ش ره D4 -76ترکیه-استانبول-اسن یورت -شهرک صنعتی فاتح-بلوک
تلفن: 38 87 690 212 +90
تلفن همراه: 52 55 402 532 +90


