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 قطعات ن
 قابل ورتان

 مصالح با ا
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است متراكم وم

  .دارند 
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ها طرح جاديا ن
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او پلي دكوراتيو 

اي و يسنت صالح
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چيست ورتاني 
فو ماده كي تان
  .ت

اف دي ام اي يب

،دور زيقرن ، قاب
امكان ها نرده و 

اين. دارد ختمان
ساخته پيش ر

مص با يها ختمان
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يپل”: است ني
ورتي يپل. است
داراست) يخوردگ

 ؟شود
چوب مشابه يها

ق يها پانل ، يف
بهيكت ، رستون

ساخ يخارج و
ابزار . باشند يم

ساخ ، يبازساز
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ه پلي يورتان

يا ورتاني يپل ته
يمتفاوت ماده ن

خ ترك و شدگي

ش يم محسوب
ابزاره به نسبت ي

 .ندارد مجدد ت

  ؟ چيست لي

مخف نور كنج، ،
سر ، ستون ، ير

  ؟  دارد

يداخل يمعمار
نما در ينييتز

، ينوساز حال
  .باشد يم ن
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ي پيش ساخته

ساخته شيپ يا
ورتاني يپل كن
ش ورقه ورقه ،ي

م نصب يبرا ر
باالتري عمر طول

  يرونيب

پرداخت به ازين

داخل طراحي ر

ييگلو يبزارها
واريد يدكور ي

ه كاربردهايي

م در بسياري ي
يها يمانكاريس

در يها ختمان
مدرن معماري ك
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گچبري نه ابزار

  يست؟

ابزارها مورد در 
ليك! است شده ه

يدگيپوس( آن ب

برتر ماده كي ن
ط ورتاني يپل ه

و يداخل يراح
  سان
رنگ يبرا و ده

در ها ابزار اين 

ا انواع در صوالت
يالمانها و فرشته 

چه يورتان پلي

كاربردهاي رتان
س اي و ساختمان

ساخ از اعم ها ن
سبك با تمانهاي

  كور

هرانپارس، اتوبان با

  cadecor.com

تداول در زمين

لي يورتان چي

ما انيمشتر ول
گرفته اشتباه ن
بيمعا بدون را ب

اورتان يپل چرا
ساخته شيپ بزار

طر  براي مناسب
آس نصب و سبك

شد آماده شيپ ز

استفاده موارد

محص نيا يباال 
، گل سبد نواع
  .آورد يم راهم

پ دكوراتيو بزار

اور پلي ساخته 
س يداخل ويورات

ساختمان يتمام 
ساخت بويژه و ن

دك درنيكا

  

ته: دفتر تهران

وب سايت  

  

سواالت مت

پل .1

متداو سوال
رنياستا يپل

چوب يايمزا
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 م
 س
 از

  

م .3

اريبس تنوع
ان ، طاقچه ،

فر را متنوع

  

اب .4

شيپ ابزار
دكو يگچبر

در استفاده
نينو و سبك
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  .شود مي

 با ميخ ثابت مي

اورتان يپل ته

وي سي پي

كمي سن

ضعيف

ضعيف

ضعيف

نصب  

  ب است؟

بز اتاق و سالن

تا 10 عرض:  ر

25 تا 12 عرض 

 تا 18 عرض: ر
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  ت؟

م داده برش نياز

و شود داده مي

ساخت شيپ وي

پي وي سي

 سايزي مناسب

س

متر 4/2 ارتفاع با

:متر 3 ارتفاع با

متر 6/3 ارتفاع با
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است صورت چه
  .گردد

مورد زواياي و
  شود مي ده

ده با دقت قرار
  .اشد
 .گردد

يدكورات ابزار و

 پلي يورتان

 سبك

 باال

 خوب

 خوب

يچيده تر از  پ

چه يورتان لي

ب سقف

ب سقف

ب سقف
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چ به يورتان ي
گ مي ترسيم يوار
سايز به توجه با

زد چسب صوص
 خط كشي شد

با مي چسب دن
گ مي پر چسب با

PVCيس يو ي

نصب كمي پي

پل گلويي ابزار

 ط

  سانت

  نت

  سانت

غربي 202اقري ك
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پلي دكوراتيو ر
دي روي ابزار صب
ب يورتان پلي زار
مخص اكريليك ب

چسب در محل
شد خشك زمان 
ب ابزار پشت و ها

يپ ويدكورات ر

 ل

 

 يري

 ر رطوبت

 ر حرارت

 

باگلويي سقف

متوسطووچك

س 12 تا 5 عرض

سان 20 تا 10 ض

س 25 تا 15 رض

  كور

هرانپارس، اتوبان با

  cadecor.com

ابزار نصب حوه
نص موقعيت بتدا
ابز بعد مرحله در

چسب با آن شت
بزار آغشته به چ

تا ابزار گهداري
ه درزه نهايت در

ابزار نيبفاوت 

محصول

وزن

انعطاف پذي

اومت در برابر

قاومت در برابر

نصب

راي گچبري گل

كو اتاق

ع:  متر 4/2 فاع

عرض: متر 3 فاع

عر: متر 6/3 فاع

دك درنيكا

  

ته: دفتر تهران

وب سايت  

نح .5
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 د
 پش
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تف .6

مقا

مق

  

بر .7

ارتف با سقف

ارتف با سقف

ارتف با سقف

  


