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 معرفی شرکت

کامل تولید موکت فعالیت تاسیس و سه سال بعد با اقدام به راه اندازی خط  1363کارخانجات تولیدی موکت ترمه در سال 

به این مجموعه اضافه گردید و با راه اندازی خط تولید   (BCF)خط تولید نخ فرش ماشینی 1373خود را آغاز نمود. در سال 

تا کنون در زمینه چرخه ی تولید محصوالت نساجی در این شرکت تکمیل گردید و  1383الیاف پلی پروپیلن در سال 

در حال حاضر گروه تولیدی ترمه با ممتازی را ارائه داده است . محصوالتبه ویژه کفپوش های نمدی  ،محصوالت نساجی

دارا بودن دستگاه های متنوع چاپ، دنیایی از تنوع در طرح و رنگ را با باالترین کیفیت در اختیار مصرف کنندگان محترم 

 قرار می دهد.

 نمدی موکتتوضیحات کلی درباره 

ع موکت هستند که با بهره گیری از اصول اولیه نمد مالی تولید می شوند و درواقع همان چیزی انویکی از اموکت های نمدی 

به این شکل در ایران وارد، تولید و مورد استفاده بار که در ایران آن را به عنوان موکت می شناسند، زیرا موکت برای اولین 

  یار استفاده می شوند.بس هم هنوز و بودند ها ایرانی ما زندگی نشدنی جدا قرار گرفت. این موکت ها در واقع جزء

 از برخی در .از فشرده سازی الیاف و ایجاد الیه های نمدی شکل می گیرند مدی یا اصطالحاً موکت بافته نشدهموکت های ن

مقاوم در برابر الستیک چسب یا  یک با موکت پشت  نمدی، الیه کردن سفت و اتصال برای نهایت در نمدی موکت انواع

محیط میتوان موکت را با الیه ی بسیار نازکی ر جهت استفاده از موکت د لغزش یا به اصطالح التکس پوشش داده می شود.

آسیبی به محل وارد نمی کند و یا میتوان از موکت به تنهایی استفاده کرد که به از چسب به کف محل مورد نظر چسباند که 

   در پشت آن ، موکت نمی لغزد.دلیل چسب و التکس موجود 

 موکتمزایای استفاده از 

  عایق سازی محیط در برابر سرما 

  امکان جذب صدا( سر و صداعایق سازی محیط در برابر( 

  امکان استفاده همزمان فرش و موکت با حفظ زیبایی و جلوه فرش بدلیل ضخامت کم موکت های نمدی 

  بسیار پایین است)  سایر کف پوش هابه دلیل کوتاه تر بودن فرآنید تولید، قیمت موکت های نمدی در مقایسه با

 تغییر به عالقمند افراد برای را منزل طراحی و دکور در تغییر و برابر ارزانتر (. این ویژگی امکان ایجاد تنوع  3حدود 

  .سازد می فراهم دکوراسیون
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  کند و تا زمانی که از بین بروند، آنها را در ها را به خود جذب میکنندهزا، گردوخاک و سایر آلودهآلرژیموکت عوامل

 دارد.خود نگه می

  ها: براساس نظر جویی در هزینهصرفهIICRC های سخت که هزینه پوشدر طول زمان، موکت نسبت به سایر کف

توسط  2003ای که در سال شود.براساس مطالعهکمتری را شامل می خرید اولیه، تمیزکاری و نگهداری دارند، هزینه

مؤسسه نظارت بر صدور گواهینامه نظافت و ترمیم انجام شد مشخص گردید که سالیانه کف پوش های 

شود نسبت هایی که از جنس وینیل ساخته میر موکت نیاز به تمیزکاری دارند و هزینه تمیزی کفبراب 5/2 سخت

 برابر بیشتر است.7به موکت 

 مشخصه های اصلی

   باالعایق حرارتی 

 عایق صدای فوق العاده 

 مقاومت باال در مقابل آتش و حرارت 

  پایداری شیمیایی خوب 

  در برابر قارچ و کپک خوبمقاومت 

 عاری از هالوژن و فلزات سنگین 

 موارد کاربرد

  بدلیل جذب صدا و عایق سازی محیط در برابر سر و صدا موکت های کف گزینه ای بسیار مناسب برای محیط های

هتل ها، آمفی ی نظیر یای اجتماعات، البی های بزرگ یا راهروهای طوالنی در فضاهاه سالنپر تردد مثل ادارات، 

 هستند. امجتمع های تجاری، همچنین استدیو ه ،سالن های کنفرانس ،تئاترها

  عایق انرژی، ایمن بودن، جذب گرد و خاک، قیمت مناسب، تنوع در طرح و رنگ دالیل اصلی بهره مندی از موکت

 به شمار می آیند. منازل و محیط های مسکونیهای نمدی در 

  است.  صنعت خودروسازیموکت های نمدی، یکی از موارد کاربرد آن ها در در با توجه به قابلیت جذب گرد و خاک 

  بدلیل قیمت تمام شده مناسب، جذب گرد و خاک و صدا بهترین گزینه برای مکان های پرتردد، شلوغ و موقت مانند

 موکت های نمدی هستند. ، مراسم عروسی و جشن هانمایشگاه ها
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 :کف موکتشخصات فیزیکی و فنی م

                           استرپلی الیاف درصد  100       جنس 

                         طبق سفارش مشتری            طول 

  میلی متر 7حداکثر                         ضخامت الیه 

  متر  4-3-2                            عرض الیه 

  متر 1.5عرض الیه موکت چاپ دیجیتال    حداکثر 

 طبق سفارش مشتری        و همچنین  طرح های تولیدی                          و طرح رنگ 

       بسیار پایین               هدایت الکتریکی 

        بسیار پایین               رسانش حرارتی 

                  و روتاری دیجیتال            نوع چاپ      

 چاپ صنعت از استفاده با ر سال های اخیرد تنوع این و هستند متنوعی العاده فوق های رنگ دارای موکت های نمدی *

مصرف  اختیار در رانگ ر و طرح از زیبا دنیایی ، گروه تولیدی ترمه نیز با توجه به دسترسی به این صنعتشده تر گسترده بسیار

  دهد. می قرار کنندگان 
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 ۵, واحد ۵تهران, خیابان ولیعصر, ابتدای خیابان شهید فالحی, پالک 
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