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استايرن و ابزار

ش و شكل ماني،
.باشد مي گچ نر
چ پذيري، شكل 

گچب به مربوط ي
است كاربرد كم و

آمريكايي ورهاي
گرديد صادر شور

پوشش زير خاص 

پوشش زير ص
كنار و گوشه در

م جايي هر و د
نيز جداگانه طور
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چي، ابزار پلي ا

زم دوره هر و ه
هن اين در رفته

خاصيت داشتن

داخلي تزيينات
و زمانبر بسيار ت

كشو در ساخته
كش آن فرهنگ

نظمي روي بر ه

خاص نظمي روي
د كه ديگر جاي

شود مي درست
ط به توان مي را
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تمان، ابزار گچ

منطقه هر در كه
ر بكار اصلي الح
د دليل به گچ. ت

 .دارد تزئيني

شهرها كالن در
حالت اين در ر

پيش گچبري
به توجه با ورها

  :كرد تقسيم ه

تكه تكه يا و كلي
  .شود مي اخته

ر بر تكه تكه يا و
ج هر يا و راهرو و

واحد صورت به
ها گچبري گونه

  .يشود
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ساخته در ساخت

ك است معماري
مصا پيداست، ر

است بوده هايي
ت هنرهاي در ي

د انبوه تعداد در
كا اين معماران
.شود مي توليد

كشو ديگر به تي

دسته سه به شود

ك طور به را طح
سا ديوار روي بر

و و متدد طور 
و پله راه هاي ره

ب خاص جايي ر
گاين. … و ردر

كناف انجام مي يا
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دكوراتيو پيش س

م به وابسته هاي
هنر اين نام از 

ه تفاوت با همراه
زيادي كاربرد ني

  خته
د سازي خانه و 
م نياز به توجه ا
روز شرايط به 
صنعت بصورت نر

ش مي را شده ام

سط يك. سطوح 
بر كه گچي قابي

به را مسير يك
كنار سقف، ٔكناره
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پيش سا چبري
ساختمان صنعت
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دك درنيكا
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بريچگ هنر
است داشته
مخ هاي دوره

آسان كاربرد

 

گچ 1.1
ص توسعه با
سا دست با

درآ صنعتي
گذ با و نمود

  

انوا 1.2
گ كلي بطور
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سقف،: مثل
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م قرار سري
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س سرستون،

دكو يگچبر
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س به كه باشد ي

معمو گيرد، مي 
فرايند هنگام ر

دارند بااليي برد

اس ضربه به مقاوم
 .باشد مي ك

رن سفيد پليمر 

م بدست رنيستا
مريپل آزاد كالي
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قرار استفاده رد
در خوبي ياليت

كارب الكتريكي ف
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هايمپك ايران زار
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 .د

اس بنزن، ليات ز
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ماده يك( رن

مور عمومي رف
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مصارف در دليل
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استاير مونومر ز

مصار جهت كه
پذيري ضربه رت
د همين به ارند
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تجاري نام. دارد
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از معطر صنوعي

  مولي
GPPS صاري

قدر حرارت، ابر
د بااليي تحكام

 .باشد ي

  وم
PS اختصاري م

كاربرد خانگي 

يونولي(  ساطي
PS اختصاري م

ب ايران در كه. ت

  پلي استايرن
م ديتول بنزن لي

عن به نور اي ون
مريپل كي رن

كي كربن اتم ر
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متشكل رنيستا
يتزر بصورت كه
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  استايرن لي

مص پليمر يك ن
 .دارد جود

معم استايرن ي
اختص نام با يني
برا در خوب ت
است و الكتريكي 
مي كريستال ن

مقا استايرن ي
نام با استايرن ي

لوازم ٔبدنه و وف

انبس استايرن ي
نام با استيرن ي

است شده اضافه

پل ديتول يگونگ
يات بنزن، و لنيت

ويداسياكس امل
رياستا يپل. شود

هر به انيم در ي

فشر فوم فحات
اس يپل فشرده م

ك باشد يم فره
يم ديتول جهان
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پل 2

استايرن پلي
وج انبساطي

پلي 2.1
استايري پلي
مقاومت نظير

دي خواص
ايران بازار در

پلي 2.2
پلي نوع اين

ظرو ساخت

پلي 2.3
پلي نوع اين
كننده فوم

  

چگ 2.4
ات بيتركاز 

عا ژن،ياكس
ش يم ديتول

يكي صورت

  

صف 2.5
فوم صفحات

حف از يخال
ج يتكنولوژ
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جهت يديجد ت
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  نييپا
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ه در يسم گاز 

رنياستا يپله 

گاهيجا ربازيد از 
با. اند بوده ماده

به توان يم اني
نيا. نمود شاره

  رطوبت رابر
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 باال استحكام
 قيعا قدرت
 پا آب جذب
 نييپا متيق
 انتشار عدم

پيش ساخته ار

گچ ديدان يم ه
م نيا از ستفاده

يم نيا در كه دي
اش )لگرديم و س

  
 بر در مقاوم
 عيسر نصب
 به ازين عدم
 شستش قابل
 اريبس تنوع
 جابج تيقابل
 سبك اريبس
 مناس نهيهز

دك درنيكا
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بزاا 2.6
  

كه همانطور
اس به مجبور
ديگرد عرضه
تسيراب بدون
  :باشد
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پ ن،يرز تومرها،
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، نور سرستون و

منطبق و مدرن

، ينوساز حال 
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قابل باشدكه يم 
نو كنج، ، ييگلو

يواريد يدكور
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كه شود يم ق

االست كيوپالست
دكوراتيو اخته

ج و داشته تمان

يقابها ، زيقرن ،
و ستون ، يواري
م يمعمار يها 

در يها ختمان
مدرن معماري ك
ك بوده جذاب و 

يسنت يمانكار
گ يابزارها نواع
د يالمانها و ته
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اطالق ييايميش

ترمو الستومرها،
سا پيش ابزار ن
  .باشد يم

ساخت يخارج و
  . د

، قاب ابزار ، ي
د يدانها چراغ

سبك در را ي

ساخ از اعم ها ن
سبك با تمانهاي

متنوع اريبس ح

ميس و يگچبر ي
ا در محصوالت

فرشت ، گل سبد
  .آورد يم م
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مواد از يا سته
  .شوند يم

اال سخت؛ يها وم
عنوان به ستفاده

م ساختمان جي

و يداخل يعمار
باشند يم نما در

يمخف نور ، ييلو
و ينييتزكوري

يعيطب "كامال و
  . آورد يم م

ساختمان يتمام
ساخت بويژه و ن

طرح نوع به وجه

يبرا يمناسب ار
نيا يباال اريس

س انواع ، طاقچه
فراهم را متنوع

واحد 143ي پالك

http:/   ايميل:

Polyu (دس به
م ساخته دهنده

فو نرم، يها فوم
اس ها، ورتاني يپل
خارج نماي و لي

 
مع در بسياري 
د ينييتز يها ي

گلو ابزار انواع در
دك قطعات ، يف
ويدكورات يبايز

فراهم محترم گان

ت در استفاده بل
نينو و سبك الح
تو با باشد يم ي

ايبس نيگزيجا ي
بس تنوع. داراست

ط ، پنجره و در
و بايز يها طرح
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 )urethane

د ليتشك ياصل 

جمله از ختلف
يكاربردها از 
داخل فضاي  در 

ورتاني پلي ه
كاربردهاي رتان

يمانكاريس اي و 

د ورتاني پلي و
سقف يبايز يها
ز يها جلوه و 

سازندگ و ماران

قاب ورتاني پلي و
مصا با اي و يسنت

يساختمان يها 

يكاف استحكام و
د هم را يخارج

د چهارچوب ور
ط جاديا امكان ا
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  ورتان يلي 

( :يسيانگل به 
مواد عنوان به ها

مخ يشكلها به ها
يكي. دارند ربرد

ويدكورات يبايز

ساخته شيپ ار
وري پلي ساخته

ساختمان يخل

دكوراتيو ساخته
گنبده و ها گل 
ها طرح جاديا 
معم ، طراحان ي

دكوراتيو ساخته
س مصالح با يها
يگچبر طرح ب
   است 

و باال تهيدانس با
خ البته و يداخل 

،دو زيقرن ، قاب
ها نرده و بهيكت 

دك درنيكا

  

ته: دفتر تهران

وب سايت  

پل 3

ورتانهاي يپل
ه اناتيزوسيا

ه ورتاني يپل
كار ايدن در

ز يها جلوه

  

ابزا 3.1
س شيپ ابزار

داخ ويدكورات

س پيش ابزار
، ها طاقچه
امكان غيره
يبرا ، قهيسل

س پيش ابزار
ه ساختمان

قالب در كه
گرفته قرار

ب محصوالت
ينماها در

ق يها پانل
ك، سرستون

  


