توری مرغی در جنگ

جان ی دوم به واسگگ ه یک آهنگر بریتن ینیی در ا واع مختلف و سگگن 4411

اختراع شگ و هان ور هه می ا ی لنیه هنی نزک و سگ ک از جنس مفتو گنلوا یزه به شگ ش ش
ضگل ی را توری مرغی می نمن هه ش نهتی به توری گنبیون دارد .در ایران شرهت حصنر وین الانس
ی ی از بزرگترین تولی هنن گنن این محصو می بنش هه آن را در ا واع مختلف بن هیفیت عنلی تولی
می ن و مشگترینن می توا ن به آسگن ی و بن اعتاند هنمش اق ام به خری این محصولنت انین  .توری
مرغی تولی ش ه در شرهت من ایرا ی و از وع گنلوا یزه گرم است هه موجب جلوگیری از ز

زدگی

و خوردگی میشود و دوام و طو عار بیشتری دارد و از وع خنرجی این محصو هه از گنلوا یزه سرد
هست بن هیفیت تر و باتر هست.

هنربرد توری مرغی :
 – 4برای سقف هنی شیروا ی ین سنخت سوله استفنده میشود.
 – 2برای اتصگن شش شیشه و سقف می توان از این محصو استفنده هرد هه دوام و من گنری سقف
را تضاین می انی .
 – 3برای گچ هنری مورد استفنده قرار می گیرد و این هنر من ع از ترک خوردگی گچ می شود.
 – 1استفنده در ستون هن هه موجب محنفظت و مقنوم سنزی ستون میشود.
 – 5برای آمنده سگنزی زیربنن و زیرسگنزی برای صگب هنشی مورد استفنده قرار می گیرد هه در این
صگورت از این عاش برای ملنت مورد استفنده به صورت ی نواخت به هنر گرفته می شود و م نن مورد
ینز از استح نم بیشتری برخوردار می بنش .

استفنده از این محصو در م نن هنیی هه آب و هوای شرجی دار هنربرد زیندی دارد به دلیش دوام و
من گنری هه این محصگو دارد  .ته قنبش توجه این اسگت هه وع سگنخت این محصو به گو ه ای
است هه هزینه آن ه می بنش ی نی به ع نرتی می توان بن هاترین هزینه محصولی خنص و من گنر را
تایه هرد.

قیات توری مرغی :

قیات توری مرغی به مشگخصنت فنی آن بستگی دارد به هاین دلیش قیات هن متنوع می نش  .توری
مرغی هنی من در عرض  09و  429سگگن تی متر ،طو رو  15متر (  51متر مربع ) و چشگگاه هنی 3.1
اینچ تولی میشگو .قیات توری مرغی بسگینر مننسگب اسگت و این عنمش بنعث استفنده گسترده و
چشاگیر از این محصو ش ه .خری توری مرغی و آگنهی از قیات آن هنر چن ان دشواری ای بنش
ولی ن افراد ن آشنن در این زمینه در هنگنم خری بن مش لنتی مواجه می شو هه بنی شی
این محصگو بن افراد متخص

از خری

و مررب در این زمینه مشورت هنن و از چن ین م نن متفنوت قیات

هنی مختلف را جوین شگو به گو ه ای هه س ت به این اق ام آگنهی هسب انین  .حصنر وین الانس
تضگگاین قیاگت و هیفیت را می ه برای درینفت مشگگنوره بن من تانس بگیری  ،ها نران من شگگان را
راهنانیی می نن  .در انیت بنی ب ا ی خری ا واع توری مسگگتلزم رعنیت ن ی اسگگت و بنی افراد
بگ ا ن قیات ارزان دلیش بر خری ق ی این محصگگو ای بنشگگ و اطایننن از جنس و هیفیت این
محصگو اصلی ترین ته در این زمینه است هه این شرهت به تانمی نت از این دست توجه ویژه
ای داشته و این محصولنت را بن مننسب ترین قیات در اختینر مشترینن خود قرار داده است.

خری توری مرغی :
برای خری این محصگو توصگیه می شگود مشترینن به م ت رترین شرهت تولی هنن ه این محصو
ی نی شگرهت حصنر وین الانس مراج ه هنن چرا هه این شرهت تلنش هرده هیفیت را در درجه او
قرار ده و هاچنین قیات را هه امری ما اسگت برای مشترینن هنه

داده تن مشترینن بیشتری به

سات و سوی آن جذب شود.
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