یکی دیگر از انواع محصووات ی که در شوورکه تی بزرگ واید کننده وری سووته ه می شود وری
حصوتری اسوه که از نوع ررکتربرد محصوات مت وای اسه و بیش رین کتربرد آن در زمینه مربوط به
زمینه تی کشتورزی و بتغ ت می بتشد .جنس این نوع وری از فواتد  ،مت ول گتاوانیزه گرم می بتشد
که به این محصوول دوام و ماتومه به هصوو ی بخشیده اسه .این محصول به دو طریق سته ه می
شوود که باتر ند از دس ی و متشینی ا ومت یک و مچنین چشمه تی آن در اشکتل اوزی شکل می
بتشود .یکی دیگر از انواع محصووات ی که در شورکه تی بزرگ واید کننده وری سته ه می شود
وری حصتری اسه که از نوع ررکتربرد محصوات مت وای اسه و بیش رین کتربرد آن در زمینه مربوط
به زمینه تی کشووتورزی و بتغ ت می بتشوود .جنس این نوع وری از فواتد  ،مت ول گتاوانیزه گرم می
بتشود که به این محصول دوام و ماتومه به هصو ی بخشیده اسه .این محصول به دو طریق سته ه
می شوود که باتر ند از دس ی و متشینی ا ومت یک و مچنین چشمه تی آن در اشکتل اوزی شکل
می بتشد.
گت ی وری حصوتری از فواتد سیته سته ه می شود که بیش رین اس تتده آن در منتطق گرم و هشک
می بتشد حتل آن که ماتومه آن در برابر زنگ زدگی و هوردگی کم ر از انواع دیگر وری بوده اسه.
گت ی نیز این محصول از گتاوانیزه گرم سته ه می شود که طول بمر و دوام آن در برابر زنگ زدگی و
هوردگی و… نساه به نوع قال بیش ر می بتشد .رس به طور کلی می وان گته کیتیه و کتربرد آن
در ر روش سته ه شدن آن بت دیگری تتو دارد.

انواع فنس :
 – 1مت ول سوویته  :این نوع وری در منتطق گرم و هشووک کتربرد بمده ای دارد چرا که نمی واند
ماتومه چندانی از هود نشتن د د بنتبراین به یچ وجه ناتید در معرض آب و وای سرد و بترندگی و
رطوبه قرار بگیرد چرا که دچتر آسیب و زنگ زدگی می شود.
 – 2مت ول گتاوانیزه گرم :این نوع وری به مرا ب از نوع قال دارای اس حکتم و ماتومه بیش ری می
بتشود و طول بمر و دوام ان نیز بیشو ر اسوه .این محصول می واند برای مکتن تی سرد و مرطوب
منتسب بتشد چرا که دچتر غییر و دگرگونی و آسیب نمی شود.
 – 3وری حصتری بت روکش ری وی سی ( ) pvc

کتربرد فنس :
 – 1یکی از مهم رین و ا ووای رین کتربرد تی این محصول فرا م نمودن حریم هصو ی و امنی ی
اسه.
 – 2برای جلوگیری از ورود حیوانت به زمین تی کشتورزی و بتغ ت اس تتده می شود و از این طریق
می وانند از آنهت محتفظه نمتیند.
 – 3نشتنه گذاری و مرزبندی زمین تی کشتورزی بت اس تتده از این محصول

قیمه وری حصتری :
یکی از شتهصه تی موثر بر هرید این محصول جنس و نوع مواد اوایه آن میاتشد به گونه ای که بتید
اسو حکتم و متندگتری این محصوول را به دناتل داشو ه بتشود و این موارد دسه به دسه م داده و
کیتیه آن را عیین میکند .نک ه قتبل وجه این اسوه که کیتیه در شرکه تی مخ لف م غیر اسه
حتل آنکه در شرکه حصتر نوین اامتس این کیتیه به درجه استسی دسه یتف ه و مش ریتن زیتدی را
به سمه و سوی هود جذب کرده اسه.

هرید وری حصتری :
یکی دیگر از بوامل موثر بر عیین قیمه وری حصووتری ابعتد و اندازه آن اسووه به گونه ای که به ر
اندازه ابعتد آن گس رده ر بتشد مواد اوایه بیش ری در ستهه و واید آن به کتر رف ه اسه و مچنین
قیموه آن نیز افزایش می یتبد و بربکس .یکی از نکت مربوط به این محصووول و هرید و قیمه آن
چشومه این محصول و ابعتد و اندازه آن اسه به باتر ی به ر اندازه ابعتد این چشمه تی اوزی شکل
بزرگ ر بتشوود مادار مت ول کم ری مورد اس و تتده قرار گرف ه اسووه و قیمه آن نیز به مرا ب کم ر
شوده اسه .در نهتیه یکی از ا ول مهم در عیین قیمه این وری ضختمه آن اسه که به ر اندازه
بیش ر بتشد قیمه نیز حتاه عودی به هود می گیرد .چنتنچه فرد متیل به هرید این محصول داش ه

بتشد بتید به مه این مستئل وجه ویژه ای داش ه بتشد .و یه می شود به نگتم هرید این محصول
بت قیمه منتسب از کیتیه آن سهل انگتری نشود.
https://hesarnovinalmas.com/product/fence-lace/

