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 کلی توضیحات

 به بنا مختلف های فضا داخلی طراحی در. است فرد به منحصر و نوآورانه محصول یک ترمه نمدی پوش دیوار

 مزایایی کنار در کدام هر که شود می استفاده ها پوش دیوار و رنگ دیواری، کاغذ انواع از مخاطب نیاز و سلیقه

 مرطوب شرایط در خرابی کم، عمر طول ،(دیواری کاغذ درمورد)پارگی ایجاد امکان مانند معایبی دارند که

 منحصر مزایای و ها ویژگی به توجه با رو این از دارد، وجود ها آن برای...  و( رنگ مورد در)پایین تنوع ،کثیفی،

 متفاوت محصولی تا شدیم آن بر ترمه تولیدی گروه در دیجیتال چاپ تولید خط داشتن اختیار در و نمد فرد به

 . کنیم تولید نظیر بی های طرح و کیفیت باالترین با را( نمدی پوش دیوار) دیواری نمد نام با

 ؟ چیست دیواری نمد

 مختلف های کشور در نمونه برای دارند مختلفی های کاربرد فردشان به منحصر خواص بدلیل نمد های الیه

 می استفاده فضا کردن ساکت برای شود می محیط صدای جذب به منجر که متخللش بافت بدلیل نمد از دنیا

. برند می بهره محیط به بخشیدن گرما راستای در محصول این از نمد پایین حرارتی رسانش بدلیل یا و کنند

 زیاد بسیار نمد از استفاده با کار دفاتر حتی و منازل طراحی و دیزاین به عالقه اروپایی کشورهای در امروزه

 برخی اعمال با ترمه شرکت. میکنند استفاده ها دیوار طراحی و تزیین حتی و پرده عنوان به آن از و است شده

 تحت را جدید محصولی نانو، تکنولوژی از استفاده با نمد های الیه جزئی ایرادات ساختن مرتفع و تغییرات

 صدا برابر در مناسب عایقی عنوان به هم و فضا زیباسازی جهت هم که است کرده بازار وارد دیواری نمد عنوان

 .برد بهره آن از توان می حرارت و

 :است برخوردار زیر مزایای و فواید از ترمه شرکت  نمدی پوش دیوار تولید، شرایط و نحوه به توجه با  

 دیواری پوستر مزایا و فواید

 صداو حرارت  عایق 

 خاک و گرد و لکه،کثیفی مقابل در مقاومت جهت نانو پوشش دارای 

 (شود نمی پاره سادگی به) باال استحکام 

 فضا به چشمگیر غنای و بافت بخشیدن 

 رطوبت مقابل در مقاوم و گریز آب 

 (مخاطب سلیقه با مطابق)  ها طرح انواع چاپ امکان بدلیل طرح در نظیر بی تنوع 

 جایگزین محصوالت سایر با مقایسه در مناسب قیمت 
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 کاربرد موارد

 مسکونی و بازی های خانه ها، کودک مهد تجاری، های محیط در پوش دیوار

 دیوارها تزیین جهت...(  و عروسی کودک، های عکس زیبا، تصاویر) تابلو انواع

 :دیواری نمد فنی و فیزیکی مشخصات

 که نحو این به.  است مشتری سفارش مطابق و نظر مورد فضای به بسته نظر مورد متراژ و الیه طول 

 .باشد می مربع متر یک محصول از واحد هر

 متر میلی 5 حداکثر    الیه ضخامت 

 باشد می متر 1 ها الیه عرض. 

 نمدی( پوستر)دیوارپوش نصب و نگهداری به مربوط نکات

 یا سایه در و شود استفاده مالیم های شوینده از باشد ولرم باید شستشو آب دمای) شستشو قابل 

 .(گردد خشک مالیم گرم  باد

 نگیرد قرار مدت طوالنی در آفتاب مستقیم نور معرض در. 

 شوند می نصب ها پنل راحتی به چوب چسب با و باشد نمی زیرسازی به نیاز نصب جهت. 
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