
کفشور های شیـبدار
گریتینگ استخر و جکوزی

سازه های مدرن استیل
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ــود را  ــدرن خ ــای م ــان پروژه ه طراح
محــدود بــه محصــوالت اســتاندارد 
موجــود در بــازار نمیداننــد. امــا از 
طرفــی قــوه تخیــل و خالقیــت طــراح 
بــه ســطح توانایــی پیمانــکار و ســازنده 
در درک جزئیــات طــرح  و  اجــرای بــی 
ــود. ــدود می ش ــت آن مح ــم و کاس ک

ــک  ــط ی ــا فق ــلیک م ــه اس در مجموع
ــتیم.  ــکار نیس ــا پیمان ــازنده ی ــم س تی
همــکاران مــا در هــر پــروژه بــا ارتبــاط 
ــا  ــری ب ــراح، و همفک ــا ط ــازنده ب س
دســت اندرکاران  دیگــر  و  کارفرمــا 
ــده  ــه ای ــتند ک ــالش هس ــروژه، در ت پ
اولیــه بــه بهتریــن شــکل ممکــن اجــرا 

ــود. ش
در  نــوآوری  و  کیفیــت  اســلیک  در 
هدف گــذاری  مهمتریــن  محصــول 
ماســت. مــا معتقدیــم ارائــه محصــول 
زیبــا و مانــدگار میتوانــد بهتریــن تبلیــغ 

ــد.  ــا باش ــب و کار م کس
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کفشورهای سفارشی و شیبدار:
کفشــورهایی از نــوع ســرامیک خــور، 
ــه  ــتیل ک ــت اس ــل و فل ــور، گری ــنگ خ س
ــرض و  ــول، ع ــز در ط ــوده و نی ــیب دار ب ش
ــی  ــورت سفارش ــه ص ــی ب ــل خروج مح

طراحــی و تولیــد می گردنــد.

محصوالت ما:

انواع کفشورهای استاندارد:
ــنگ خور  ــور، س ــرامیک خ ــورهای س کفش
و گریــل در ســایزهای اســتاندارد بــه 

ــی. ــی و مربع ــورت خط ص

گاترهای استخر و جکوزی:
ــوزی در  ــتخر و جک ــگ اس ــر و گریتین گات
انــواع ســرامیک خــور و پروفیلــی بــا  

ــوس دار. ــگ ق ــاخت گریتین ــکان س ام

سازه های سفارشی استیل:
و  ســتون  کاور  بازدیــد،  دریچه هــای 
قرنیزهــای اســتیل کــه بــا توجــه بــه نیــاز 
مشــتری طراحــی و تولیــد می گردنــد.
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زیبایی، کیفیت و استحکام
   اســلیک گســتره وســیعی از کفشــورهای اســتیل خطــی و نقطــه ای در انــواع اســتاندارد و 
سفارشــی بــه بــازار عرضــه می کنــد.  اســتفاده از اســتیل بــراق و ضــد زنــگ بــه ضخامــت 
ــرای  ــر را ب ــر زیبایــی و اســتحکام قابــل توجــه، امــکان نظافــت راحتت ــر عــالوه ب 1.5 میلیمت

کاربــر بــه ارمغــان مــی آورد.

قابلیت سفارشی سازی از هر جهت
ــل  ــالت، مح ــق اس ــرض، عم ــول، ع ــد در ط ــلیک را می توانی ــی اس ــورهای سفارش    کفش

ــد. ــازی کنی ــی س ــی سفارش ــایز خروج ــی  و س خروج
   همچنین امکان ساخت کفشورهای L شکل و کنج نیز وجود دارد.

کفشورهای خطی استاندارد و سفارشی
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   اســلیک جــزء معــدود تولیدکننــدگان کفشــور شــیبدار سفارشــی در ایــران 
محســوب می شــود. کفشــورهای شــیبدار اســلیک در عیــن دارا بــودن تمــام 
ــات و قابلیــت هــای ذکــر شــده در مــورد کفشــورهای سفارشــی،  خصوصی

دارای 3-4 میلیمتــر شــیب در طــول کفشــور می باشــد. 
   در کفشــورهای شــیبدار اســلیک از قطعــات منفصلــه بــرای ایجــاد شــیب 
اســتفاده نشــده و کمــاکان تمــام بدنــه از یــک قطعــه ورق از جنــس اســتیل 
ــن  ــت ای ــده نظاف ــث ش ــم باع ــت مه ــن خصوصی ــت. ای ــده اس ــاخته ش س
ــا خــراب شــدن قطعــات  ــوده و امــکان شکســتن ی ــر ب کفشــورها ســاده ت

منفصلــه از بیــن بــرود.

7-15 cm
*8cm standard

3-4 mm

to 240 cm

Ø 51 / 38 / 75 mm

Ø 30/50/70 mm
custom drain position

کفشورهای خطی شیبدار
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راهنمای انتخاب و سفارش

کفشور با درپوش دو تکه برای سرویس با پارتیشن شیشه ای

کفشور سرامیک خور
عمق مفید اسالت: 14 میل

عمق نصب: 24 میل

کفشور سنگ خور
عمق مفید اسالت: 21 میل

عمق نصب: 31 میل

کفشور گریل
عمق نصب: 24 میل 

طرح گریل قابل انتخاب

کفشور فلت استیل
عمق نصب: 24 میل 
کاور خشدار یا براق

کفشور مربع )نقطه ای(
سایزهای استاندارد:  10×10 ، 12×12، 15×15 و 20×20

سایز خروجی استاندارد : 2 اینچ )51 میل(
سایز خروجی سفارشی: 2 اینچ )51 میل( ، 1.5 اینچ و 3 اینچ

کفشور خطی
عرض استاندارد: 8 سانت، *از 6.5 سانت به باال قابل سفارش

ــا 240 و  ــفارش ت ــل س ــانت؛ *قاب ــتاندارد: 30، 45، 60، 80، 90 و 100 س ــای اس طول ه
بیشــتر

سایز خروجی استاندارد : 2 اینچ )51 میل(
سایز خروجی سفارشی: 2 اینچ )51 میل( ، 1.5 اینچ و 3 اینچ
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استیل ضد زنگ براق و ضخیم
ــت 1.5  ــه ضخام ــید ب ــد اس ــگ و ض ــد زن ــتیل ض ــتفاده از اس    اس
میلیمتــر باعــث اســتحکام و مانــدگاری کفشــورهای اســلیک شــده 
اســت. اســتیل بــراق باعــث زیبایــی محصــول و نظافــت راحتتــر آن 

می شــود.

بدنه واقعا تمام استیل
ــای  ــی ه ــاد برآمدگ ــا ایج ــرها ب ــلیک اسپیس ــورهای اس    در کفش
ــتحکام  ــر اس ــالوه ب ــه ع ــده ک ــاخته ش ــور س ــه کفش ــق در بدن دقی
ــی  ــز در پ ــغال را نی ــردن آش ــل گیرک ــکالتی از قبی ــمگیر، مش چش

ــت. ــد داش نخواه

خروجی آب بند با سایز قابل انتخاب
لولــه خروجــی کفشــورهای اســلیک پرســی و آب بنــد اســت، ایــن 
ــت.  ــفارش اس ــل س ــر قاب ــایزهای 38، 51 و 75 میلیمت ــه در س لول
ــا 10 ســانتیمتر  ــه 3 ســانتیمتر می باشــد کــه ت طــول اســتاندارد لول

قابــل ســفارش اســت.

سوپاپ بوگیر و موگیر مجزا
ــام  ــه ای انج ــه گون ــورها ب ــر کفش ــوپاپ بوگی ــدرن س ــی م    طراح
شــده اســت کــه ضمــن جلوگیــری از ورود حشــرات، از ورود بــوی 
ــزا  ــر مج ــن موگی ــد. و همچنی ــری کن ــا جلوگی ــه فض ــوع ب نامطب

ــد. ــر می ه ــه کارب ــب را ب ــوش مناس ــاب درپ ــکان انتخ ام

سفارش کفشورهای خطی شیبدار
ــای  ــی ه ــاد برآمدگ ــا ایج ــرها ب ــلیک اسپیس ــورهای اس    در کفش
ــتحکام  ــر اس ــالوه ب ــه ع ــده ک ــاخته ش ــور س ــه کفش ــق در بدن دقی
ــی  ــز در پ ــغال را نی ــردن آش ــل گیرک ــکالتی از قبی ــمگیر، مش چش

ــت. ــد داش نخواه

304
stainless
steel

316
stainless
steel

1.5mm

چرا کفشورهای اسلیک؟
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گاتر و گریتینگ استخر و جکوزی
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گریتینگ سرامیک خور
ــرآوردن  ــرای ب ــلیک ب ــو آوری اس ــور ن ــرامیک خ ــگ س    گریتین
ــتخر و  ــرای اس ــا دوام ب ــا و ب ــدرن ، زیب ــای م ــه گریتینگ ه ــاز ب نی
جکــوزی اســت.با قابلیــت انتخــاب تعــداد اســالت و  عــرض، ایــن 
نــوع گریتینــگ قابلیــت ســاخت بــه صــورت قــوس دار را دارد کــه 
آن را بــه بهتریــن انتخــاب بــرای ســاخت جکــوزی و اســتخر گــرد 

ــد. ــل می کن تبدی

گریتینگ پروفیلی
   گریتینگ هــای پروفیلــی بــه صــورت کلــی توانایــی انتقــال دبــی 
آب بیشــتری دارنــد. ایــن نــوع گریتینــگ عــالوه بــر امکان ســاخت 
ــه وزن  ــی ک ــگ و فضاهای ــر پارکین ــاخت گات ــرای س ــوس دار، ب ق
ــرد مناســب اســت. اســتخر،  بیشــتری روی محصــول قــرار می گی
جکــوزی، آشــپزخانه صنعتــی و پارکینــگ، فضاهــای مناســب بــرای 

اســتفاده از ایــن نــوع گریتینــگ اســت.

Φ2.8 m
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گریتینگ سرامیک خور
چنــد اســالت ســرامیک خــور بــا امــکان تولیــد گریتینــگ 

قــوس دار. تعــداد اســالت و عــرض قابــل ســفارش.

گریتینگ پروفیلی وزن باال
بــا پروفیل هــای مقطــع مســتطیل، بــرای تحمــل وزن هــای 

باالتــر، مناســب پارکینــگ و رمــپ.

گریتینگ پروفیلی روکار
گریتینــگ لبــه دار پروفیلــی مناســب تــراس و آشــپزخانه 

صنعتــی.

گریتینگ پروفیلی
ــل  ــداد پروفی ــرض و تع ــا ع ــراس. ب ــتخر و ت ــب اس مناس

ــفارش. ــل س قاب

گاتر استیل پروفیلی
ــی و  ــپزخانه صنعت ــب آش ــتیل مناس ــال اس ــراه کام ــا آب ب

ــا. ــه ه کارخان

گریتینگ پروفیلی قوس دار
ــگ.  ــرض گریتین ــوس و ع ــر ق ــفارش قط ــکان س ــا ام ب

ــره ای. ــوس دار و دای ــوزی ق ــتخر و جک ــب اس مناس
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پـروژه هـا
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پروژه وکیلی
تهران، زعفرانیه 

پروژه نسرین
تهران، فرمانیه شرقی 

پروژه تمپورال محمودیه
تهران، محمودیه 

پروژه برج رویا
تهران، کامرانیه، شیبانی 

پروژه بوتیک آپارتمان
تهران، ولنجک 

پروژه تمپورال بهزادی
تهران، زعفرانیه، بهزادی 
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