
 ایمفتول  یو محصولات فلز یانواع تور دیدر ساخت و تول هیاز مواد اول یکی دیدانیهمانطور که م

شود. مفتول  یم میسرد تقس زهیگرم و گالوان زهیباشد که به دو نوع گالوان یم زهیمفتول گالوان

و  نیدترتوان گفت از پرکاربر یم یمتعدد برخوردار است به عبارت یاز خواص و کارکردها زهیالوانگ

 نازک یا هیلا اهیس ایسرد  زهیرود. مفتول گالوان یبه شمار م نهیزم نیمحصول در ا نیپرطرفدارتر

 نیتوان گفت ا یم یمحصول کمتر است و به طور کل نیا گریاست که مقاومت آن نسبت به نوع د

 .دباش یبرخوردار نم یچندان مقاومت و استحکام از …و  یمحصول در برابر رطوبت و شکستگ

شود و سپس  یمحصول است که ابتدا حرارت داده م ینوع دیسف ایگرم  زهیدر مقابل مفتول گالوان

و خواص  ایمحصول از مزا نیشود. ا شتریشود طول عمر آن ب یامر خود باعث م نیشود و ا یم هیته

محصول است که سبب  نیا یبالا اریبس تیفیان مقاومت و ک نیبرخوردار است که بارزتر یا هژیو

 نیآوردن و استفاده از ا یرو لیدلا نیاز مهمتر یکیدو چندان شود. زیموارد استفاده آن ن دهش

محصول که در اکثر کشورها  نیاست  ساخت ا نیبودن آن است. نکته قابل توجه ا نهیمحصول کم هز

 از یکی یرانیا زهیدر آنها متفاوت است. مفتول گالوان تیفیک نکهیاست حال ا ریامکان پذ یامر

 نیشود و به هم یم دیمربوط به آن تول یشرکت ها نیو بزرگتر نیاست که در معتبرتر یمحصولات

ذکر  انیبرخوردار است. شا یعوامل خارج ریمحصول از قدرت و دوام فوق العاده در برابر سا نیسبب ا

است و وزن کلاف  ریمتغ یامر زیمختلف ن یمحصول در شرکت ها نیا تیفیاست ساخت و نوع و ک

 تفاوت دارند. گریکدیآن با  یاه

شود که از مقاومت و استحکام کمتر  یم دیتول نیمحصول در کشور چ نیاز اوقات ا یدر پاره ا

آن کمتر است و نازک  تیفیاست چرا که ک شتریآن ب یرینوع محصول انعطاف پذ نیبرخوردار است. ا

 یاست که ضخامت آن متنوع م نیاز نکات قابل توجه ا یکیباشد.  یمحصول م نیانواع ا گریتر از د

ه آنها در نظر گرفت یکه برا ییشود و با توجه به کاربردها یو ابعاد مختلف ساخته م زهایو در سا باشد

 .رندیگ یمختلف مورد استفاده قرار م عیشده است در صنا

 

و  تیفیتوان ک یرو م نیاز ا میتفاوت مفتول گرم و سرد اشاره کن نیبه بارزتر می: چنانچه بخواهنکته

محصول به  نیشود در زمان استفاده از ا یم هیتوص نیبنابرا مینوع ساخت آن را مورد توجه قرار ده

کننده  دیلتو یشرکت ها نیاز بزرگتر یکیداشت.  یکننده آن توجه اساس دیآن و شرکت تول تیفیک
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به صورت مبتکرانه عمل  نهیزم نیباشد که در ا یالماس م نیمحصول در کشور شرکت حصار نو نیا

 است. افتهیدست  نهیزم نیدر ا یریچشمگ تیکرده و به موفق

 :زهیمفتول گالوان اتیخصوص

 یریه گهستند که بتوانند با بهر یا هیمواد اول افتنی یافراد همواره در پ یعلم و فناور شرفتیپ با

 ها:آن نیاست که مهمتر یاتیخصوص یمحصولات خود دارا نی. اندینما دیآنها محصولات مختلف را تول

 .دیافزا یامر بر کاربرد آن م نیباشد و ا یصاف، براق و درخشان م اریمحصولات بس نیسطح ا ·

 طیکه در برابر شرا یآن است به گونه ا یو دوام بالا یمحصولات ماندگار نیمهم ا یها یژگیاز و یکی ·

 .دیخود را حفظ نما تیفیعمل کرده و ک کنواختیتواند به صورت  یم ییمتنوع آب و هوا

 کند. یافراد قابل دسترس م یآن را برا دیمناسب و مقرون به صرفه بودن آن که خر متیداشتن ق ·

د افراد زمان شو یباشد که باعث م یبارز آن م یها یژگیاز و یکیمحصول  نیحذف و نصب راحت ا ·

 .ندینما هیخود را ته ازیزمان ممکن محصول مورد ن نیرا از دست ندهند و بتوانند در کوتاهتر یادیز

محصول را پرکاربرد جلوه  نیا که …انواع ولتاژها و ش،یاکسا ،یخوردگ چیداشتن مقاومت در برابر پ ·

 تواند سبب پر فروش بودن آن شود. یم یدهد و گاه یم

 یمامسپس ت رندیخود را در نظر بگ ازیابتدا استفاده و ن دیبا طیشرا یافراد در تمام نی: بنابرانکته

 نیبالا کنند. نکته قابل توجه ا تیفیآن در ک دیاقدام به خر تیمحصول را بدانند و در نها نیا اتیجزئ

 زهینوامفتول گال ندهکن دیتول یدرباره شرکت ها یکار شناخت و داشتن اطلاعات کاف نیاست لازمه ا

 شود. یحاصل م گرانیمشورت با د قیاز طر طیاز شرا یباشد که در پاره ا یم

 :  زهیمفتول گالوان متیق

 نیا دیخر یدو روش برا دیبدان دیدر ابتدا با دیباش یمحصول  م نیا دیشما همواره به دنبال خر اگر

 یداریمربوط به آن خر ینترنتیا یها تیمحصول را در سا نیتوان ا یمحصول وجود دارد. اغلب م

 یاشرکت ه یکند. برخ یم دیکرده و سپس اقدام به خر یآن را بررس اتیکه جزئ یکرد به گونه ا

و  ینترنتیباشند و محصولات خود را به دو روش ا یم یسابقه طولان یمحصول دارا نیا دکنندهیتول

 رسانند. یبه فروش م یحضور



ه توجه داشت یبه نکات دیکند با یداریو خر هیته ینترنتیفرد بخواهد محصول را به صورت ا چنانچه

بداند و چنانچه لازم  یمحصول را به خوب نیمربوط به ا اتیاطلاعات و جزئ دیبا دیاز خر شیباشد. پ

خص اگر ش تاس نی. نکته قابل توجه اردیبا افراد متخصص صورت بگ نهیزم نیدر ا ییباشد مشاوره ها

تا  دییاطلاعات و آدرس خود را با دقت وارد نما یتمام دیکند با دایپ ننایخود اطم دیاز انتخاب و خر

 در هر مکان برسد. یزمان ممکن به دست مشتر نیمحصول با صرف کمتر نیا

 : زهیمفتول گالوان دیخر

ه در باشد ک یمحصول م نیا متیتوجه به ق زهیمفتول گالوان دیخر نهیمهم در زم اریاز نکات بس یکی

به  دیمحصول افراد با نیا دیاز اقدام به خر شیباشد. پ یم تیاهم یدارا یافراد امر یموارد برا یبرخ

که در مطالب  طور. همانندیخود را با متناسب با آن انتخاب نما ازیتوجه کرد و محصول مورد ن متیق

صول در مح نیا نکهیمحصول مناسب و معقول و به صرفه است و به خاطر ا نیا متیبالا ذکر شد ق

 متیکنند.ق یداریتوانند آن را متناسب با بودجه خود خر یباشد افراد م یها موجود م متیق یتمام

 …ابعاد و ت،یبو مرغو تیفیمحصولات به عوامل مختلف از جمله ک ریهمچون سا زیمحصول ن نیا

کرد  یداریشرکت خر نیدر معتبر تر دیمحصول را با نیاست که ا نیدارد. نکته قابل توجه ا یبستگ

محصول افزوده شود مقاومت  نیبه ا ومینیآلوم یآن ضمانت شود.چنانچه مقدار تیفیکه ک یبه گونه ا

آن را  ینرم توانیکربن موجود در آن محصول م زانیبا توجه به م نیشود و همچن یآن دو چندان م

ا باشد ر یم نیور چاز آن را که ساخت کش یاز فروشگاه ها انواع مختلف یکرد. امروزه برخ نییتع زین

به  زیآن ن نهیباشد هز یم نییپا اریآن بس متیق نکهیرسانند و با توجه به ا یم انیبه دست مشتر

 باشد. یهمگان قابل دسترس تر م یآن برا دینسبت کمتر است و خر

آن در هنگام بسته  یدیتول یشود و اغلب کلاف ها یم دیتول متریلیم 4تا  2 یمحصول در قطرها نیا

 زایکه ن یموارد در صورت نیاست ا نیباشند. نکته قابل توجه ا یم لومتریک 05تا  05 دیو تول یبند

 به آن توجه کرد روش دیکه با یاز نکات یکیباشد. یم رییقابل تغ انیاست و بنا به خواسته مشتر

. دیآ یمذاب به دست م یمحصول در رو نیا یغوطه ور قیباشد که از طر یکردن مفتول م زهیگالوان

 نیدلخواه خود سفارش دهد و ضخامت ا تیفیمحصول را با ک نیتواند ا یکه بخواهد م یفرد در صورت

 دیخر و انتخاب یشود برا یم هیاست. توص یو دگرگون رییمتر قابل تغ یلیتا چهار م کی نیمحصول ب

 نیباشند در نظر گرفته شود.ا یم یکیو مکان یطیمح ستیوارد شده به آن که اغلب ز یآن فشارها



. در کشور ما همانطور ردیآب و هواها مورد استفاده قرار بگ یآن را دارد که در تمام تیمحصول قابل

 یاز تخصص و تجربه فوق العاده ا نهیزم نیبه وجود امده که در ا یاریبس یکه اشاره شد شرکت ها

الماس است که  نیشرکت ها حصار نو نیا نیاز بزرگتر یکیتوجه داشت  دیبرخوردار است حال با

 و زهیو ظرافت را در مرحله نخست قابل توجه خود قرار داده است و توانسته مفتول گالوان تیفیک

 انیبه مشتر تیرغوبو م تیفیک تیرا در نها شوندیم دیکه از آن ساخته و تول یمحصولات ریسا

 را جلب کنند. انیمشتر تیبرسانند و رضا
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