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پروفیل رنگی UPVCسی فور
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پروفیل در و پنجره ســی فور پس از بیش از یک دهه حضور موفق در بازار و شــناخت دقیق و از نزدیک نیاز مصرفکننده و مشــکالت
پروفیلهای در و پنجره  UPVCو در راستای خطمشی اصلی خود یعنی نوآوری اقدام به تولید و عرضه محصولی جدید و منحصربهفرد نموده
است که پروفیل رنگی سی فور نامگرفته است.

واحد تحقیق و توســعه این شــرکت بهعنــوان یکی از پویاتریــن و فعالترین
واحدهای سازمان ،پس از سالها تحقیق و آزمایش ،به تولید پروفیل در و پنجره
 UPVCرنگــی طرح دار با طرحهای مختلف چوب و ...دســتیافته و این دانش
جدید را که جایگزین بســیار مناسبتر ازلحاظ کیفیت و قیمت برای پروفیلهای
روکشدار است به مرحله تولید رسانده است.
پروفیل رنگی سی فور چیست؟

این نوع از پروفیلهای در و پنجره برند ســی فور بهصورت پروفیل بامغز سفید و
روکش اختصاصی رنگی طرح دار تولید میشــود .تکنولوژی استفادهشده در این
محصول بهطور کامل در اختیار این شرکت و برای اولین بار در دنیا بوده است که

برخی مشــتریان را تا حدودی ازدســتداده و به سمت انواع دیگر در و پنجره
نظیر آلومینیوم روانه سازد .جنس روکش پروفیل رنگی سی فور به گونه ایست
در برابر نور آفتاب و شــرایط آب و هوایی مقاومت بســیار باالیی داشته و در
تســتهای صحرای آریزونــای آمریکا دوره ثبات رنگ بســیار باالیی از خود
نشــان داده است؛ که این طول عمر در شرایط نرمال آب و هوایی به  20سال
خواهد رسید.
طرحهای بسیار شــکیل :روکشهای اختصاصی سی فور در انواع طرحهای
چــوب ،تکرنگ ،فانتــزی و ...قابلارائه بوده که هایــگالس بودن و وضوح
تصویر بسیار باالتر نسبت به روکشهای موجود در بازار ،چشمنوازی قابلتوجه
وبرتری به رخ کشندهای را به ارمغان میآورد.
همچنین عدم نیاز به یک مرحله اضافه روکش نمودن پروفیل سفید نیز مزیت
دیگر این روش تولید است.
قیمت بسیار مناســب :قیمت این نوع پروفیل رنگی بهگونهای تعیین گردیده

پس از ســالها تحقیق و همچنین طی کردن آزمایشهای مختلف آب و هوایی
داخلی و جهانی به مرحله تولید رسیده است.
چرا پروفیل رنگی سی فور را جایگزین پروفیلهای رنگی روکشدار کنیم؟

مقاومت بســیار باال در برابر خش و سایش :روکش انحصاری استفادهشده در
این پروفیلهای رنگی سی فور مقاومت بهمراتب باالتری در برابر خش و سایش
نســبت به روکشهای معمول موجود در بازار داشته و دوام بیشتری را به ارمغان
میآورند.
مقاومت بســیار باال در برابر نور خورشید :یکی از مشکالت اصلی پروفیلهای
 UPVCتغییر رنگ آنها در مجاورت نور خورشــید اســت که باعث شــده اقبال

که مزیت بسیار چشمگیری در برابر پروفیلهای روکشدار معمول بازار خواهد
داشــت و صرفه اقتصادی قابلتوجهی را به مشتریان هدیه میدهد.
چرا پروفیل رنگی سی فور را جایگزین پروفیلهای سفید کنیم؟

زیبایی بسیار باالتر و خاص بودن ظاهر پروفیل در نمای ساختمان دلیل بسیار
مهمی برای این امر خواهد بود.
قیمت بسیار مناســب و نزدیک به قیمت پروفیل سفید عامل دیگری است که
انتخاب و مصرف پروفیلهای ســفید را بدون توجیــه و دور از منطق خواهد
نمود.
مقاومت بسیار باالتر و طول عمر بســیار طوالنیتر این پروفیلهای رنگی در
مقابل پروفیلهای ســفید عامل دیگری اســت که مصرف این نوع پروفیل را
اقتصادی و هوشــمندانه خواهد کرد؛ مث ً
ال طول عمر یک پروفیل سفید درجه 1
در شرایط نرمال آب و هوایی  8-10سال خواهد بود اما طول عمر این پروفیل
رنگی در شــرایط نرمال آب و هوایی نزدیک به  20سال خواهد بود.
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