توری گابیون از مفتول گالوانیزه گرم ساخته میشود که به عنوان توری سنگی نیز شناخته شده است،
که از دوام و مقاومت بسیار زیادی برخوردار است و شباهت زیادی به توری مرغی دارد .به عبارتی این
نوع توری فلزی به صورت خانه های شش ضلعی می باشد که در کنار یکدیگر و متصل به هم بافته
شده است.
شرکت حصار نوین الماس یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین تولید کنندگان انواع توری می باشد
که توانسته در این زمینه به موفقیت چشمگیری دست یابد .یکی از نکات قابل توجه این است که این
محصول نه تنها می تواند در موارد ایمنی کاربردهای بسیار زیادی داشته باشد بلکه در پاره ای از
مواقع نیز جنبه زیبایی به خود می گیرد و برای زیبا سازی راه ها و ساختمان ها مورد استفاده قرار
می گیرد .توری گابیون در هر یک از شرکت ها با کیفیت های گوناگون تولید می شود و بنا به کیفیت
آن به فروش می رسد .شرکت ما توانسته این محصول را در شکل و اندازه های متنوع تولید کند و به
تمامی مکان ها و فروشگاه ها عرضه نماید.

کاربرد توری گابیون :
• یکی از مهم ترین کاربردهای این توری نقش گسترده آن در جاده سازی است
• مهار و جلوگیری از ریزش سنگ در اطراف جاده ها
• سد سازی
• برای هدایت آب استفاده می شود ،که این امر به منظور جلوگیری از بروز سیل می باشد
• گاهی برای کف سازی مکان ها از این محصول استفاده می شود
• گاهی به منظور محافظت از پل ها از این نوع توری استفاده می شود به گونه ای که کیفیت آنها را
افزایش داده و مانع آسیب های جدی به این پل ها می شود
• برای مهار ریزش دیوارهایی که از سنگ ساخته شده است و همچنین مقاوم سازی آنها استفاده
میشود
• برای مقاوم سازی و استحکام بناها و ساختمان ها استفاده میشود

• جلوگیری و پیشگیری از پوسیده شدن و از بین رفتن لوله ها ،که در واقع به شکل یک پوشش و
محافظ عمل می کند

خرید توری گابیون :
اولین نکته که در زمان خرید این محصول برای افراد دارای اهمیت است توجه به کیفیت و مرغوبیت
این نوع توری می باشد چرا که این امر طول عمر یا به عبارتی دوام و ماندگاری این محصول را تعیین
می کند .جنس توری باید گالوانیزه گرم ( ضد زنگ ) باشد به گونه ای که عوامل مختلف بر روی رنگ
و ساختار آن تاثیری نداشته باشد .در زمان خرید توری گابیون فرد باید اختلاف قیمت این محصول را
در شرکت ها و فروشگاه های مختلف در نظر داشته باشد به گونه ای که از کیفیت این محصول در
مکان های مختلف آگاه شود.
شرکت ما کاملا حرفه ای اقدام به ساخت این توری میکند و تولید این توری در وهله نخست کیفیت و
مرغوبیت آن را مد نظر خود قرار می دهد ،ما به شما تضمین کیفیت و قیمت را میدهیم .شرکت حصار
نوین الماس رضایت و کسب اعتماد مشتری را ،در ضمن خرید این محصول به عنوان نخستین قدم
برای تولید آن در نظر گرفته است .نکته ای که افراد در زمان خرید این محصول باید به آن توجه
کنند اطلاع و آگاهی از جزئیات این محصول و قیمت آن است که لازمه آن مراجعه و مشورت با افراد
متخصص در این زمینه است چرا که اگر به صورت یکباره به خرید این محصول اقدام شود ممکن
است بعدها افراد را با دشواری هایی همچون عدم مقاومت و استحکام روبرو سازد و مشتریان نمی
توانند با اعتماد کامل نیاز خود را از این محصول برطرف نمایند .برای دریافت مشاوره با ما تماس
بگیرید.

قیمت توری گابیون :
یکی از نکات مهم که در زمان خرید توری گابیون یا توری سنگی ابتدا باید مورد توجه قرار توجه به
شرکت سازنده و تولید کننده این محصول است .شرکت حصار نوین الماس که از جمله معتبرترین
تولیدکنندگان توری گابیون یا توری سنگی است ،که کیفیت را در وهله نخست در اولویت ساخت و
تولید محصولات خود قرار داده است ،و به همین سبب افراد در زمان انتخاب شرکت چنانچه بخواهند

از محصول مورد نظر و خرید آن و همچنین قیمت این محصول آگاهی یابند بی شک این شرکت را
انتخاب کرده و به آن مراجعه می کنند
قیمت توری گابیون در بازار امری کاملا متفاوت و متغیر بوده است و به شرکت تولید کننده این
محصول نیز تا حد زیادی بستگی دارد .یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت این محصول نوع پوشش
مفتول و مواد اولیه در توری یا به عبارتی گرم و سرد بودن آن است که در تعیین قیمت این نوع توری
نقش عمده ای دارد و همچنین می تواند در کیفیت آن محصول نیز موثر واقع شود .از نکات موثر
دیگر بر قیمت این محصول کشوری است که به عنوان تولید کننده این محصول شناخته شده است
به طور مثال در کشور چین به سبب پایین بودن کیفیت این محصول قیمت آن نیز کمتر از سایر
کشورها همچون ایران می باشد.
نکته قابل توجه این است که قیمت توری گابیون در شرکت های مختلف نیز به صورت متغیر میباشد
حال آنکه شرکت حصار نوین الماس این نوع محصولات را نه تنها با کیفیت عالی به بازار عرضه می
کند ،بلکه قیمت آن نیز به صرفه و مناسب است به دلیل تولید کننده بودن ما ،و شعار ما این است که
بدون واسطه مستقیم از کارخانه خرید کنید ،ما به شما تضمین کیفیت و قیمت را میدهیم.

مزایای توری گابیون :
ساخت این نوع توری به گونه ای است که با انجام هر پروژه و متناسب با هر مکان صورت میگیرد مثلا
در پاره ای از اوقات برای جنبه های زیبایی شناسی مورد استفاده قرار می گیرد به گونه ای که می
تواند در زیبایی محیط اطراف نقش عمده ای ایفا نماید .یکی از مهمترین مزایای استفاده از این توری
این است که هزینه آن مقرون به صرفه است و افراد می تواند در کمترین زمان ممکن و با تکیه بر
هزینه کم اقدامات لازم را در جهت تهیه توری فراهم نمایند .این محصول از قدرت انعطاف پذیری و
دوام بسیار عالی برخوردار است که این امر می تواند طول عمر آن را افزایش دهد و افراد دیگر مجبور
نیستند به صورت مجدد اقدام به این کار کنند.
به طور کلی می توان گفت امروزه با زیاد شدن شرکت ها و سایت های واسطه فروش توری گابیون
انتخاب و خرید برای افراد اندکی دشوار شده چرا که افراد قادر نیستند چگونه و در چه صورتی می
توان به کدام یک از این شرکت ها اعتماد کنند که می توان گفت شرکت حصار نوین الماس توانسته
به علت کیفیت و قیمت مناسب به این درجه از اعتماد و اعتبار دست یابد .چنانچه به دنبال خرید

مطمئن این محصول هستید از این رو می توانید مرغوب ترین و با کیفیت ترین توری گابیون را از
بزرگ ترین شرکت تولید کننده این محصول یعنی شرکت حصار نوین الماس خریداری نمایید.
https://hesarnovinalmas.com/product/lace-gabion/

