


.  تاسيس شد 1384در سال  شركت نوين سيزال صنعت

آلمان كار خود را با موكت هاي الياف طبيعي   Sisalاين شركت نماينده رسمي 
 .شروع كرد



ايبي از موكت هاي الياف طبيعي با تمام زيبايي داراي مع
:جمله 

)تنبوگرف -به علت جمع شدن (عدم امكان شستشو *  
.خشك و زبر بودن هستند* 

رطرفدار  باوجود معايب باال موكتهاي فوق در اروپا بسيار پ
هستند





خود را   شركت نوين سيزال صنعت با گذشت زمان و واردات انواع موكت حوزه فعاليت
سال در حال حاضر بزرگترين انبار موجودي را در  13گسترش داده و پس از گذشت 

.ايران دارا ميباشد





:موكتهاي موجود اين مجموعه در حال حاضر دونوع ميباشد 

رول  -1
تايل  -2



:و به شش دسته تقسيم ميشود 

به صورت رول       _موكت هاي مسكوني            -1
به صورت رول وتايل      _موكت هاي اداري                -2
به صورت رول        _موكت هاي هتلي                -3
به صورت رول وتايل       _موكت هاي پادري               -4
به صورت رول       _چمن مصنوعي                   -5
به صورت رول وتايل       _موكت هاي الياف طبيعي       -6



:موكتهاي رول 

و موكتهاي  CM 400عمدتا عرض موكت هاي اداري و مسكوني اين شركت*  
.مي باشندCM200پادري و چمن هاي مصنوعي 

رت درصورت تقاضاي مشتري براي برش از عرض؛ خريد با عرض استاندارد صو* 
.گرفته ، سپس براي مشتري به ابعاد دلخواه برش خواهد خورد

را در طول 4نياز داريد ؛ موكت با عرض  2*3براي مثال شما به يك قاليچه 
ي كار مترخريداري ميكنيد سپس همكاران آن را برش زده ، براي شما همراه با پرت2

.ارسال ميكنند
)فاده كنيدكه ميتوانيد كليه قواره ها را دوردوزي نماييد تا بصورت قاليچه از آن است(

.  خريد در مترطول آزاد ميباشد* 



 دوردوزي

ا كرده  شركت نوين سيزال صنعت اين امكان را براي مشتريان خود مهي
است  

 تا قواره هاي خود را در ابعاد دلخواه دوردوزي و به صورت قاليچه در بخش
.هاي مختلف منزل استفاده نمايند

:دوردوزي به دو شيوه انجام مي شود 
) تغالباً براي موكتهاي باپرز متوسط و بلند مناسب اس(نواردوزي  -1
) غالباً براي موكتهاي پرزهاي كوتاه مناسب است(شيرازه دوزي  -2

نواردوزی

شيرازه دوردوزی



موكت ن چسباند

رت به صوه و بهم چسباندرو موكت اره از قودونند ابتوز نيارت صودرست كه ده اهم كرافرن را مكااين د اخون مشتريااي برنوين سيزال صنعت شركت 
.هستتر زدار پري موكتهار روي ين كااي اتوصيه ما برلبته ا. يافت نماينداره دريك قو

ص تي مخصوارچسب حرص ، مخصوي تون اشدم گراز بعد و مي گذارند هم ر كنادر را موكت ع يك نواز شما نظر رد موي هااره قو: كه رت ين صوابه 
.دميشوم نجان اچسب عمل چسباندروى ها بر اره قودرز بين از تو ن ابا كشيدارداده و نظر قررد موي ير قسمت هارا ز

د موجواره قودر دويك موكت از نظر شما رد مواژ گر مترايا و بهم بچسبانيد را يك موكت از نگ دوربه شما ميدهد تا ن رو مكااين اموكت ن چسباند
.جلب نماييدد را خوي ضايت مشتررنيد ابتوروش ين است شما با ا



:تايل موكتهاي 

.مي باشد "مترمربع "فروش تايل ها به صورت* 
.ميباشد "متراژ يك عدد تايل "حداقل متراژ فروش اين موكت ها معادل * 
:ابعاد تايل هاي موجود در شركت نوين سيزال صنعت * 

50 *50 CM  61 *61 CM 45  *92 CM
63  *37  *73 CM



:نحوه محاسبه هر متر مربع در موكت هاي رول  

عرض* طول 

: نحوه محاسبه مساحت هر عدد موكت تايل 

0,25 =0,50  *0,50
0,3721  =0,61  *0,61
0,4177  =0,914  *0,457



:نحوه محاسبه متراژ بر اساس موكت تايل 

مترمربع ميباشد، متراژ را تقسيم بر مساحت تايل انتخابي ميكنيم؛ تا تعداد تايل هاي مورد نياز را 24به طور مثال متراژ كل فضاي شما 
بدست آيد 

:درصورت در آمدن عدد خورد آن را رند كرده و بر اساس تعداد تايل متراژ را بدست مي آوريم 

24	 0.3721 عدد	تايل	64.498

از آنجا كه يكي از مزاياي موكت تايل قابل تعويض بودن هر عدد تايل در زمان نياز است ؛ در زمان خريد تايل، بهتر است تعداد 
.بيشتري ازمتراژ خريداري و براي مواقع مورد نياز نگهداري نماييد

درصد به مساحت فضا اضافه كرده ، سپس تعداد تايل را  5تا2از اين رو براي اطمينان از عدم كسري تايل و داشتن تعدادي تايل اضافه ، 
: به باال رند مي كنيم و دوباره متراژ را بدست مي آوريم 

										64.498 5% 	68																تعداد	تايل	67.7229 0.3721 25.30	



 آندرلي
Softwalk XtraDurafit 500



.آندرلي پوشش گسترده اي از جنس فوم يا گرانول الستيك است كه به صورت اليه اي، بين موكت و كف قرار مي گيرد
به صورت رول مي باشد و مناسب نوين سيزال صنعت آندرلي موجود در شركت 

.استفاده در زيرموكت هاي رول مسكوني ، اداري و هتلي مي باشند
.روش هاي نصب بعضي از آندرلي ها به همراه گريپر و بعضي با چسب ميباشد

:آندرلي داراي مزاياي زير ميباشد
بيشتر از حالتي كه تنها% 30تا بسيار موثري براي جلوگيري از پژواك صداست، عامل  -1
. يابدمحيط كاهش موكت استفاده شده است صداي  
بيشتر% 50موكت تا با حالت ارتجاعي كه ايجاد مي كند منجربه افزايش طول عمر نرمي  -2
. از حالت عادي مي شود 
براياز اين محصول به عنوان يك مكمل عالي كه دماي محيط باعث شده است بهبود  -3
فضاي موكت شده ي شما نام برد 



نصب آندرلي با گريپر
Softwalk  &(Xtraآندرلي هاي (

در امتداد هر يك از ضلع هاي فضاي مورد نظر گريپر : مرحله اول
ها را به فاصله ي ضخامت موكت مورد نظر از ديوار به زمين 

.وصل مي كنيم
بعد از پهن كردن آندرلي در امتداد يكديگر درز بين  : 		مرحله دوم

آن ها را با استفاده از چسب نواري مخصوص گرفته كه اين امر 
 موجب ثبات بيشتر و جلوگيري از حركت آندرلي در زير موكت مي

.گردد
سانتي متر بيشتر در نظر مي  5موكت را از هر سمت : مرحله سوم

.گيريم و قسمت هاي اضافه آن را برش مي دهيم
با استفاده از دستگاه زانويي لبه هاي موكت را در : مرحله چهارم

ر ميخ هاي گريپر جا انداخته و اضافه موكت را در فضاي بين گريپ
.و ديوار مي اندازيم

در اين مرحله از كشيده شدن و صاف بودن سطح موكت اطمينان  (
.)حاصل فرماييد



چسبنصب آندرلي با 
Durafitهاي آندرلي ( 500(

)  LP(صنعتي كف فضاي مورد نظر را به چسب : مرحله اول
.دقيقه منتظر مي مانيم  45تا  30آغشته كرده و 

ها   موكت را قبل از چسباندن روي آندرلي با گوشه: مرحله دوم
.تنظيم مي كنيم

)  Tackifix220(سطح آندرلي را با چسب موكت : مرحله سوم
.مي كنيمآغشته 

موكت را بر روي آندرلي چسبانده و با غلطك : مرحله چهارم
.سطح آن را يك دست مي كنيم



واحدعاملين و نمايندگان شركت نوين سيزال صنعت 
مهتاب ابراهيمي 


