
است،  شناخته شده زین یسنگ یکه به عنوان تور شودیگرم ساخته م زهیاز مفتول گالوان ونیگاب یتور

 نیا یدارد. به عبارت یمرغ یبه تور یادیبرخوردار است و شباهت ز یادیز اریکه از دوام و مقاومت بس

ه بافت همو متصل به  گریکدیباشد که در کنار  یم یشش ضلع یبه صورت خانه ها یفلز ینوع تور

 .شده است

باشد  یم یکنندگان انواع تور دیتول نیو شناخته شده تر نیاز بزرگتر یکیالماس  نیشرکت حصار نو

 نیکه ا است نیاز نکات قابل توجه ا یکی. ابدیدست  یریچشمگ تیبه موفق نهیزم نیا که توانسته در

از  یا پارهداشته باشد بلکه در  یادیز اریبس یکاربردها یمنیتواند در موارد ا یمحصول نه تنها م

راه ها و ساختمان ها مورد استفاده قرار  یساز بایز یو برا ردیگ یبه خود م ییبایجنبه ز زیمواقع ن

 تیفیشود و بنا به ک یم دیگوناگون تول یها تیفیاز شرکت ها با ک کیدر هر  ونیگاب ی. تورردیگ یم

 کند و به دیمتنوع تول یمحصول را در شکل و اندازه ها نیرسد. شرکت ما توانسته ا یآن به فروش م

 .دیمکان ها و فروشگاه ها عرضه نما یتمام

 : ونیگاب یکاربرد تور

 است ینقش گسترده آن در جاده ساز یتور نیا یکاربردها نیاز مهم تر یکی •

 سنگ در اطراف جاده ها زشیاز ر یریمهار و جلوگ •

 یسد ساز •

 باشد یم لیاز بروز س یریامر به منظور جلوگ نیشود، که ا یآب استفاده م تیهدا یبرا •

 شود یمحصول استفاده م نیمکان ها از ا یکف ساز یبرا یگاه •

 آنها را تیفیکه ک یشود به گونه ا یاستفاده م ینوع تور نیبه منظور محافظت از پل ها از ا یگاه •

 شود یپل ها م نیبه ا یجد یها بیداده و مانع آس شیافزا

استفاده آنها  یمقاوم ساز نیکه از سنگ ساخته شده است و همچن ییوارهاید زشیمهار ر یبرا •

 شودیم

 شودیو استحکام بناها و ساختمان ها استفاده م یمقاوم ساز یبرا •
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 پوشش و کیرفتن لوله ها، که در واقع به شکل  نیشدن و از ب دهیاز پوس یریشگیو پ یریجلوگ •

 کند یمحافظ عمل م

 : ونیگاب یتور دیخر

 تیو مرغوب تیفیاست توجه به ک تیاهم یافراد دارا یمحصول برا نیا دینکته که در زمان خر نیاول

 نییمحصول را تع نیا یدوام و ماندگار یبه عبارت ایامر طول عمر  نیباشد چرا که ا یم ینوع تور نیا

نگ ر یبر رو فکه عوامل مختل یگرم ) ضد زنگ ( باشد به گونه ا زهیگالوان دیبا یکند. جنس تور یم

ول را محص نیا متیاختلاف ق دیفرد با ونیگاب یتور دینداشته باشد. در زمان خر یریو ساختار آن تاث

محصول در  نیا تیفیکه از ک یمختلف در نظر داشته باشد به گونه ا یدر شرکت ها و فروشگاه ها

 مختلف آگاه شود. یمکان ها

و  تیفیدر وهله نخست ک یتور نیا دیو تول کندیم یتور نیاقدام به ساخت ا یشرکت ما کاملا حرفه ا

. شرکت حصار میدهیرا م متیو ق تیفیک نیدهد، ما به شما تضم یرا مد نظر خود قرار مآن  تیمرغوب

 دمق نیمحصول به عنوان نخست نیا دیرا، در ضمن خر یو کسب اعتماد مشتر تیالماس رضا نینو

به آن توجه  دیمحصول با نیا دیکه افراد در زمان خر یآن در نظر گرفته است. نکته ا دیتول یبرا

آن است که لازمه آن مراجعه و مشورت با افراد  متیمحصول و ق نیا اتیاز جزئ یکنند اطلاع و آگاه

محصول اقدام شود ممکن  نیا دیبه خر کبارهیاست چرا که اگر به صورت  نهیزم نیمتخصص در ا

 ینم انیمشتر همچون عدم مقاومت و استحکام روبرو سازد و ییها یاست بعدها افراد را با دشوار

مشاوره با ما تماس  افتیدر ی. براندیمحصول برطرف نما نیخود را از ا ازیتوانند با اعتماد کامل ن

 . دیریبگ

 : ونیگاب یتور متیق

مورد توجه قرار توجه به  دیابتدا با یسنگ یتور ای ونیگاب یتور دیاز نکات مهم که در زمان خر یکی

 نیالماس که از جمله معتبرتر نیمحصول است. شرکت حصار نو نیکننده ا دیشرکت سازنده و تول

اخت و س تیرا در وهله نخست در اولو تیفیاست، که ک یسنگ یتور ای ونیگاب یتور دکنندگانیتول

سبب افراد در زمان انتخاب شرکت چنانچه بخواهند  نیمحصولات خود قرار داده است، و به هم دیتول



شرکت را  نیشک ا یب ابندی یمحصول آگاه نیا متیق نیهمچن آن و دیاز محصول مورد نظر و خر

 کنند یانتخاب کرده و به آن مراجعه م

 نیکننده ا دیبوده است و به شرکت تول ریکاملا متفاوت و متغ یدر بازار امر ونیگاب یتور متیق

محصول نوع پوشش  نیا متیگذار بر ق ریاز عوامل تاث یکیدارد.  یبستگ یادیتا حد ز زیمحصول ن

 یورت وعن نیا متیق نییگرم و سرد بودن آن است که در تع یبه عبارت ای یدر تور هیمفتول و مواد اول

موثر واقع شود. از نکات موثر  زیآن محصول ن تیفیتواند در ک یم نیدارد و همچن ینقش عمده ا

صول شناخته شده است مح نیکننده ا دیاست که به عنوان تول یمحصول کشور نیا متیبر ق گرید

ر یکمتر از سا زیآن ن متیمحصول ق نیا تیفیبودن ک نییبه سبب پا نیبه طور مثال در کشور چ

 .باشد یم رانیکشورها همچون ا

 باشدیم ریبه صورت متغ زیمختلف ن یدر شرکت ها ونیگاب یتور متیاست که ق نینکته قابل توجه ا

 یبه بازار عرضه م یعال تیفینوع محصولات را نه تنها با ک نیالماس ا نیحال آنکه شرکت حصار نو

ست که ا نیکننده بودن ما، و شعار ما ا دیتول لیبه صرفه و مناسب است به دل زیآن ن متیکند، بلکه ق

 .میدهیرا م متیو ق تیفیک نیما به شما تضم د،یکن دیاز کارخانه خر میبدون واسطه مستق

 : ونیگاب یتور یایمزا

ثلا م ردیگیاست که با انجام هر پروژه و متناسب با هر مکان صورت م یبه گونه ا ینوع تور نیا ساخت

 یکه م یبه گونه ا ردیگ یمورد استفاده قرار م یشناس ییبایز یجنبه ها یاز اوقات برا یدر پاره ا

 یرتو نیز اا تفادهاس یایمزا نیاز مهمتر یکی. دینما فایا یاطراف نقش عمده ا طیمح ییبایتواند در ز

 بر هیزمان ممکن و با تک نیتواند در کمتر یآن مقرون به صرفه است و افراد م نهیاست که هز نیا

و  یریمحصول از قدرت انعطاف پذ نی. اندیفراهم نما یتور هیکم اقدامات لازم را در جهت ته نهیهز

مجبور  گریدهد و افراد د شیافزا اتواند طول عمر آن ر یامر م نیبرخوردار است که ا یعال اریدوام بس

 کار کنند. نیبه صورت مجدد اقدام به ا ستندین

 ونیگاب یواسطه فروش تور یها تیشدن شرکت ها و سا ادیتوان گفت امروزه با ز یم یبه طور کل

 یم یچگونه و در چه صورت ستندیدشوار شده چرا که افراد قادر ن یافراد اندک یبرا دیانتخاب و خر

 تهسالماس توان نیتوان گفت شرکت حصار نو یشرکت ها اعتماد کنند که م نیاز ا کیتوان به کدام 

 دی. چنانچه به دنبال خرابدیدرجه از اعتماد و اعتبار دست  نیمناسب به ا متیو ق تیفیبه علت ک



ا از ر ونیگاب یتور نیتر تیفیو با ک نیمرغوب تر دیتوان یرو م نیاز ا دیمحصول هست نیمطمئن ا

 .دیینما یداریالماس خر نیشرکت حصار نو یعنیمحصول  نیکننده ا دیشرکت تول نیبزرگ تر

gabion/-https://hesarnovinalmas.com/product/lace 
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