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STAINLESS STEEL

تایـل اینـوکســـتـا
پوششی مجلل برای دیـوار و سقف
استنلس استیل با پوشش نـانــو

به نـام خـدا
در جامعه امروزی طراحی داخلی و بها دادن به آراستن محیط ،جایگاهی
ویژه یافته است و در همین جهت استفاده از مواد جدید برای خلق
ایده های نو که همانندی نداشته باشد بیشتر رایج گردیده است.

شرکت نگلـن نماینـده انحصـاری شركت  DSPكره جنوبـی
تولید كننده پوشش های استنلس استیل با روكش نانو جهت دیوار
و سقف در ایران می باشد كه در طی  5سال گذشته سعی داشته با
عرضه محصوالت اینوكستا فضایی فراتر از تصور و منحصر بفرد را برای
مشتریان به ارمغان آورد و طرفداران زیادی را جذب كند .

از ویژگی های كلی اینوکستا می توان به موارد زیر اشاره نمود:
کیفیت بی نظیر و فوق تصور
زیبایـی و دوام فــوق العــاده
قابلیت خم شدگی و انعطاف باال
ضـد آتش و احتـراق
پوشش پایدار با تکنولوژی نانو
سبک در مقایسه با دیگر محصوالت
کام ًال بهداشتــی و ضد باکتــری
نصب سریـع و آسـان
ضـــداثــرانگشــــت
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پوشش دیوار :

پوشش سقف :

آشپزخانه

پوشش سقف ساده ( بدون سوراخ )

آسانسـور

پوشش سقف سوراخدار

البــی

پوشش سقف چراغدار LED

كانتـر

تابلـوها
َپنـل ها

کاغذ دیواری استیل وِرنوکس

اینـوکســـتـا
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پوششی مجلل برای دیـوار
استنلس استیل با پوشش نـانــو

اینوکستــا نوعـی پوشش جهت دیوار و سقف ساخـت کشـور کـره
جنوبـی می باشد که از فلز استیل ضد زنگ با روکش نانو سرامیک

ساخته شده است.

انعطاف پذیری اینوکستا به شما این امکان را می دهد که کلیه سطوح

صاف و منحنی و کنجها را به راحتی پوشش دهید .

یکی از خواص اینوکستا ضد آتش بودن آن است که در زمان آتش
سوزی هیچگونه مواد شیمیایی مضر از خود متصاعد نمی نماید .
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نصب اینوکستا بسیار آسان و سریع است و نیازی به زیر
ساخت پیچیده ای ندارد .

اینوکستا به دلیل دارا بودن تکنولوژی نانو ،آلودگی را به خود
جذب نمی کند و همچنین لک یا اثر انگشتی روی آن باقی

نمی ماند .

اينوكستا در ابعاد  ،طرح ها و رنگ های مختلف عرضه می گردد.

تایل های اینوکستــا در اماکــن زیر کاربــرد دارد:
آشپزخانه (سطح بین کابینت ها)
آسانسور (سطح دیوارهای جانبی کابین)
البی و سالن ورودی ساختمان ها
پوشـش ستـون و دیـوار و سقف کاذب
ایستگاه های متـرو
فروشگاه و کافی شاپ ها
حمام و سرویس های بهداشتی
مطب پزشـکان و بیمارستـان ها
همچنین تابلوهای استنلس استیل با طرح ها و ابعاد مختلف
جهت پوشش دیوار موجود است .

بعضی از طرح های مختلف تابلوها به صورت زیر می باشد :

)Winter Tree (400 X 400
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)Rose (600 X 600

)Cosmos (600 X 600

03

04

اینـوکســـتـا

پوششی مجلل برای سقـف

استنلس استیل با پوشش نـانــو

ورقهای سقفی ساده

تایل های سقفی استنلس استیل اینوكستا جهت پوشش سقف می باشد و نمای زیبا و

یكدستی را برای فضای شما بوجود می آورد .

انواع تایل های سقفی :
سقفی ساده ( بدون سوراخ)

سقفی سوراخدار

Single
Type

Size

No.

Standard

300mm X 300mm

CD3300S

Standard/Open-hole type

300mm X 300mm

CD3300S

ابعاد تایل های سقفی :
در ابعاد  30x30و 60x30

رنگ های موجود :

نقره ای ،برنزی ،صورتی

Double
Type

Size

No.

Standard

300mm X 600mm

CD3600S

Perforated

300mm X 600mm

CD3600P

Standard/Open-hole type

300mm X 600mm

CD3600L

Perforated/Open-hole type

300mm X 600mm

CD3600PL
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ورقهای سقفـی با چــراغ LED
پر نور ،نصب آسان ،سبک و زیبا و منحصر به فرد

انواع تایل های سقفی با چراغ ال ای دی :
مدل آویزی ( کلیپی )

مدل ورقـی ( ِام بـار )

ابعاد تایل های سقفی :
در ابعاد 60x30

رنگ های موجود :

نقره ای

مشخصاتفنـی:
STS 304
220 v / 60 hz
DC 36 v

Type

Size

No.

Cool White 22 ~ 25w

Clip-Bar Type

300mm X 600mm

LCD3600S

Warm White 22 ~ 25w

M-Bar Type

300mm X 600mm

LCD3600S
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ورنـوکـــس
کاغـذ دیـواری استیـل

امروزه استفاده از محصوالت جدید و زیبا كه باعث ایجاد فضای متفاوت در محیط خانه و
اداره می گردد  ،دارای مطلوبیت می باشد .
شركت  DSPكره جنوبی پس از ارائه تایل های استیل اینوكستا ( ، )Inoxtaاقدام به
تولید و عرضه كاغذ دیواری استیل  Vernoxنموده است .

كاغذ دیواری استیل  Vernoxیكی از این محصوالت است كه ضمن منحصر  ،جدید و زیبا
بودن  ،دارای ویژگی های فوق نیز می باشد .

كاغذ دیواری ورنوكس از جنس استنلس

استیل ( )AISI 304بوده كه روی آن
پوشش نانو داده شده است و پشت آن نیز

دارای چسب  3Mمی باشد .
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كاغذ دیـواری ورنوكـس با نقش ها و رنـگ های متفـاوت و زیبا
می تواند دكوراسیون خانه  ،اداره ها  ،مدارس  ،رستوران ها و حتی
بیمارستان ها را متفاوت و زیبا بنماید .

ویژگی های كاغذ دیواری استیل : Vernox
كیفیت بی نظیر و غیر قابل مقایسه
زیبایی فوق العاده
طـرح های برجستـه و سه بعـدی
برش راحت
نصـب آسان
دارای چسب مقاوم ( ) 3M
ضد اثر انگشت
كامال بهداشتــی و ضـد باكتـــری
ضـد آب

بسته بندی و ابعاد :
هر رول به طول  25متر و عرض  60سانتی متر
( به مساحت  15متر مربع ) در كارتن مجزا عرضه می گردد.

كاغذ دیواری ورنوكس در طرح ها و رنگ های زیر موجود می باشد :
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اینوکستــا مدل استانــدارد

1300 Black

1200 Bronze

1150 Green

1000 Pink

2000 Silver

3000 Gold

اینوکستــا مدل موزاییکـی

2020M Gold

3060MC Black

2020MBP Silver

2040M Black

3060MB Bronze

2040MBP Silver

3060MBP Silver

2020M Bronze

3020M Silver

اینوکستــا مدل ترکیبــی

3006C Gold

3005C Black

3004C Gray

3003C Bronze

2004C Silver
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بین کابینت آشپزخانــه

کابیـنآسانســور

فروشــگاه و البــی

سرویس بهداشتی

دیوارهای داخلـی ( متــرو )

فضاهای پزشکی

دفتر مركـزی :

تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از قیطریه ،کوچه سلمان ،شماره 34

تلفن 22217660 ، 22217760 :

مرکــز پخـش :

تهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیراز جنوبی ،بن بست میثم ،شماره  ،3طبقه دوم ،واحد 1
تلفن 88214142-5 :
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