
ه صفح کیه صورت مش جوش داده شده ب یساخته شده است . تور زهیگالوان یفولاد میاز س مش یتور

ساخته شده است. در اندازه ها و اشکال  لیاست میس ایکم کربن  لیاست میاست که از س یفلز میس

 دامو هیو ته ی، حمل و نقل ، باغبان ی، صنعت یکشاورز یمحصول در بخش ها نیمختلف موجود است. ا

هم  به یبافندگ ایجوش  قیمتقاطع معمولاً از طر یها می. سردیگ یمورد استفاده قرار م اریبس ییغذا

 دنیسگرد تا ر یاز قالبها یسر کیفلز در  یجیتدر دنیمورد استفاده معمولاً با کش میشوند.س یوصل م

 .شود یبه قطر مورد نظر ساخته م

جنس  از یها میمتصل شدن س لهیمش بافته شده از مفتول است. بافت آن به وس یتور گریبه عبارت د

با استفاده از  یو افق یعمود یها میشوند. نقاط اتصال س یم دهیبر هم تن یمواز یفولاد به شکل ها

 .شوند یمحکم م گریکدیبه  یجوش نقطه ا

 

 یرتو یباشد. کاربرد اصل یم لگردیم ایفلز آهن و  دهیبه هم تن یاز رشته ها یمشبک مجموعه ا یتور

انند کف، سقف و نصب اجزا سازه م اتیعمل ینسبتا بزرگ جهت اجرا یساختمان ها یبنا یمشبک برا

 کی یآهن است که معمولا در دو سو یتور نیا یدارد.  جنس اصل یادیبوده و استفاده ز تیکامپوز

 .ردیگ یورقه از جنس فوم مورد استفاده قرار م

 مش یتور متیق

و با  تیو کامپوز یفلز یها یاز تور یگسترده ا فیط دیما با تول یو خدمات تور یدیتول مجموعه

 انیخدمات در سراسر کشور به مشتر نیدر ارائه بهتر یپرسنل سع نیتر یو حرفه ا نیاستفاده از بهتر

 مش یرتو متیآنها خصوصا ق متیمحصولات و ق تیرو یبرا دیتوان یشما م لیدل نیخود دارد. به هم

   .دیما مراجعه نمائ تیبه وب سا

 زهیتورش مش گالوان

شود. ضخامت مفتول  یساخته م یفولاد یو از مفتول ها یجوش نقطه ا زمیبا مکان زهیمش گالوان یتور

 شتریاستحکام آن را مشخص خواهد کرد. هر چه ضخامت ب زانیمحصول م نیبه کار رفته در ا یفولاد

نسبت  زهیمش گالوان یتور لیدل نیاست. به هم شتریب زین یو محکم بودن تور یسخت جهیباشد در نت
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حصار در  ادجیا یبرا شتریب زهیمش گالوان یتور یانعطاف ندارد. کاربرد اصل تیتورها اصولا قابل هیبه بق

 .مانند پادگان ها است یتیامن یاطراف مکان ها

پروسه مشخص و تحت  کیشود در  یشناخته م زین Expanded یبه تور یکه گاه یمشبک لوز یتور

و  ینصب در نرده ها و استفاده در مصالح ساختمان ینوع تور نیا یشود. از کاربرد ها یفشار ساخته م

 م،یدرباره آن گفتگو کن یابتدا کم یمشبک فلز یتور متیاز ق یآگاه یساخته است.برا شیقطعات پ

. رودیساختمان ها به کار م یو بنا دیآجدار ساخته شده است و در تول ایساده  لگردیاز م یتور نیا

 ادیز اریها است. با توجه به کاربرد بس هیپا یزیاستفاده در بتن ر یبرا ینوع تور نیکاربرد ا نیعمده تر

قبل  میکنیم هیتوص لیدل نی. به همدیروبرو شو یمتفاوت یها متیمحصول ممکن است در بازار با ق نیا

 .دیکن دایپ یآگاه یمشبک فلز یتور متیو از ق دیما سر بزن تیحتما به سا دیاز خر

ها  یتکنولوژ نیاز آخر یو کارشناسان متخصص و متبحر و برخوردارشرکت ما با استفاده از پرسنل 

 یرتو ل،یمش است یمشبک، تور یها از جمله تور یبوده و انواع تور شرویپ یمحصولات فلز دیدر تول

 اهدهمش ی. برادینما یرا به بازار عرضه م لیمشبک است یو تور یمشبک لوز یتور زه،یمش گالوان

 .دیشرکت مراجعه نمائ تیبه وب سا زهیمش گالوان یتور متیق

 

 یعپرسنل س نیتر یو حرفه ا نیو با استفاده از بهتر تیو کامپوز یفلز یها یاز تور یگسترده ا فیط

 یبرا دیتوان یشما م لیدل نیخود دارد. به هم انیخدمات در سراسر کشور به مشتر نیدر ارائه بهتر

 .دیما مراجعه نمائ تیمش به وب سا یتور متیآنها خصوصا ق متیمحصولات و ق تیرو

 

 یریجلوگ یبر فلز را برا یاست که در آن پوشش رو یندیفرا ست؛ین اژیآل ایفلز  کی زهیگالوان یفلز مش

به  یبستگ یادیز زانیبه م یدر برابر خوردگ زهیکنند. مقاومت فولاد گالوان یاستفاده م یزدگاز زنگ

است. شبکه  معامل مه کیخورنده هم  طیاما نوع مح نوع و ضخامت پوشش روکش دار محافظ دارد،

چند منظوره است که  یمحصول فلز کی شود،یشناخته م زین یمیکه به عنوان پارچه س ،یمیس

 یگرفته تا کاربردها یبه کار رود، از صنعت یدر سطح جهان شماریب یبه طور موثر در کاربردها تواندیم

 .دریگیقرار م دهاست که روزانه مورد استفا یمحصول مشترک فلز کی زهیگالوان یمش فلز ،یتجار



به  یکه بر اساس ابعاد و وزن مفتول ها دینکته توجه نمائ نیبه ا یمش فلز متیق ستیل یقبل از بررس

ها را به  مشورت نیخواهد داشت. کارشناسان خبره مجموعه بهتر یمختلف یها متیکار رفته در آن ق

 1 یدیاست و ابعاد ورق اول 4 ای 3محصول شماره  نیشما خواهند داد. معمولا مفتول استفاده شده در ا

 .باشد یم 2در  1 ای 3در 

 

 یزیر و بتن هیمعدن و خصوصا در حوزه ابن ،یکالا در صنعت، کشاورز نیا ادیز اریتوجه به کاربرد بس با

تما ح دیمتفاوت خواهد بود. قبل از خر زیآن ن یشبکه مش فولاد متیآن ق دیساختمان و تنوع در تول

 .دیبا کارشناسان ما تماس گرفته و با آنها مشورت نمائ
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