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تاظحالم



1980’den beri...



Sacremento, ABD ساكرامنتو، الواليات المتحدة األمريكية
İzmir, Türkiye أزمير، تركيا
Nijninovgrod, Rusya نيجني نوفغورود ، روسيا
Mashhad, İran مشهد، إيران
Oujda, Fas وجدة، المغرب
Çerkezköy, Türkiye شيركيز كوي، تركيا
Sakarya, Türkiye ساكاريا، تركيا

MONTEVINA Şarap نبيذ مونتيفينا
TUBORG CARLSBERG توبورغ كارلسبرغ 
HEINEKEN هينكين
.COCA COLA KHOSHGOVAR CO شركة كوكاكوال خوشكوفار
COCA COLA ATLAS BOTTLING CO شركة كوكاكوال أتالس بوتين
DOLUCA Şarap نبيذ دولجا
YILDIZ GRANINI Meyve Suyu عصير فواكه يلديز جران

Bandırma, Türkiye بانديرما، تركيا
Bandırma, Türkiye بانديرما ، تركيا
İzmir, Türkiye إزمير، تركيا 
İzmir, Türkiye إزمير ، تركيا
Turgutlu, Türkiye تورجوتلو، تركيا
Bolu, Türkiye بولو، تركيا
Lefkoşa, K.K.T.C نيقوسيا، جمهورية شمال قبرص التركية 
Ankara, Türkiye أنقرة، تركيا
Çankırı, Türkiye جانكيري، تركيا
Çatalca, Türkiye شاتالجا، تركيا
Urfa, Türkiye أورفا، تركيا

REAL Hipermarket ريل هايبر ماركت
CARREFOUR SA كارفور سا
MİGROS * * ميجروس
KOÇTAŞ كوتشتاش
METRO  مترو
GREEN MARKET KHAN SHATYR جرين ماركت خان شاطر

İÇECEK ENDÜSTRİSİ صناعة المشروبات

ET SANAYİ صناعة اللحوم

MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ األسواق و مراكز التسوق

Rusya, Türkiye روسيا، تركيا
Türkiye, Rusya, Irak تركيا، روسيا، العراق
Türkiye تركيا
Türkiye تركيا
Türkiye تركيا
Astana, Kazakistan أستانا، كازاخستان

BANVIT بانويت
ŞEKER PİLİÇ شيكير للدجاج
PINAR Balık ÇAMLIYEM بينار ألسماك شاملييم
PINAR ET بينار لمنتجات اللحوم
ABALIOĞLU LEZITA أبالي أوغلو ليزيتا  
BEYPİ Piliç بييب للدجاج
HACI ALİ حاجي علي
ANKET-ANKSAN Gıda شركة أنكيت – أنكسان للمواد الغذائية
AYTAÇ أيتاش
POLONEZ SUCUKLARI نقانق بولونيز
MARET Kesimhane مسلخ ماريت
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المراجع

DR OETKER دكتور أوتيكير 
KASIH FOOD- Canned Foods كاسح للمعلّبات والمواد الغذائية 
WAFRA FOOD Industry Bakery وافرة للصناعات الغذائية والمخابز 
ÜLKER GOLF Dondurma أولكير جولف للمثلّجات واآليسكريم 
  PELİT Çikolata ve مصنع بليت للشوكوالته والمعّجنات 

Pasta Fabrikası
UNILEVER- Unıpro يونيليفير – يوني برو 
  SABIHA GÖKÇEN مطابخ مطار صبيحة جوكشن الدولي 

Havalimanı Mutfakları
AROMSA Gıda Aromaları مصانع أرومسا لنكهات المواد الغذائية 
HİLTON Otel Mutfakları مطابخ فندق هيلتون 
TRAKYA BİRLİK Margarin Fabrikası مصنع إتحاد تراكيا للزبدة 
SABANCI ÇENTER Mutfak مطابخ صبانجي سنتر 
ALTIPARMAK BALPARMAK مصانع العسل ألتي بارماك 
SARDUNYA HAZIR YEMEK مصانع السردين للمواد الغذائية الجاهزة 

 إزمير، تركيا
عمان، األردن
جدة، المملكة العربية السعودية
بورصة، تركيا
إسطنبول، تركيا

شورلو، تركيا
إسطنبول ، تركيا

إسطنبول ، تركيا
أنقرة، بودروم، تركيا
تاكيرداغ، تركيا
إسطنبول ، تركيا
إسطنبول ، تركيا
إسطنبول، أنقرة ، تركيا

Lüleburgaz, Türkiye لوليبورغاز، تركيا
Eskişehir, Türkiye إسكي شيهر، تركيا
Lefkoşe, K.K.T.C نيقوسيا، جمهورية شمال قبرص التركية
Bursa, Türkiye بورصة، تركيا
Aksaray, Türkiye أكساراي، تركيا
Bursa, Türkiye بورصة، تركيا
Malkara, Türkiye مالكارا ، تركيا
İsparta, Türkiye إسبرطة، وتركيا
Konya, Türkiye كونيا، تركيا
Söke, Türkiye سوكي، تركيا

DANONE دانون
PINAR Süt بينار لمنتجات األلبان 
ÖZLEM Süt أوزليم لمنتجات األلبان
EKER Süt إيكير لمنتجات األلبان 
SÜTAŞ سوتاش  لمنتجات األلبان
SÜTAŞ سوتاش  لمنتجات األلبان
KAANLAR كانالر
CEBECİ -Güney Süt جبيجي - لمنتجات ألبان الجنوب
ENKASüt إنكا لمنتجات األلبان
SÖKTAŞ-MOOVA سوتاش - مونوفا

GIDA ENDÜSTRİSİ الصناعات الغذائية 

SÜT SANAYİ صناعة األلبان

İzmir, Türkiye
Amman, Ürdün

Cidde, S. Arabistan
Bursa, Türkiye

İstanbul, Türkiye

Çorlu, Türkiye
İstanbul, Türkiye

İstanbul, Türkiye
Ankara, Bodrum, Türkiye

Tekirdağ, Türkiye
İstanbul, Türkiye
İstanbul, Türkiye

İstanbul, Ankara, Türkiye
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الخصائص التقنية لبالط البورسلين من تيكسير 

5,0<
2mm/N 53  حوالي
N 0031  الحد األدنى

3mm 571  الحد األقصى
 إمكانية اإلختبار

مطلوب
إمكانية اإلختبار

<0,1
<45 N/mm2

< 5500 N
mm3 الحد األقصى  147

x 10’6 K 1 الحد األقصى  9
* تم التطبيق

الفئة  3

وفق المواصفات والمقاييس بالط تيكسير 

N/mm2 الحد األدنى   20
N/mm2 الحد األدنى   150

الحد األقصى  . %3
مطلوب
مطلوب
مطلوب

cm2 الحد األقصى  . 10
± 1,5

5-8 x 10~6 K 1
مطلوب

38,1 N/mm2
252 N/mm2

* تم التطبيق
* تم التطبيق
* تم التطبيق
* تم التطبيق

5,7 cm2
* تم التطبيق

6,7 x 10’6 K’1
* تم التطبيق

المواصفات والمقاييس  كلنكر تيكسير 

 بالط الكلنكر

N/mm2 الحد األدنى   35
N الحد األدنى 1300

mm3 الحد األقصى  175
الحد األقصى   0.5%

حوالي  73,3 ± 4,1
حوالي  15289 ± 911

mm3 حوالي   100
< 0,05%

وفق المواصفات والمقاييس  بالط تيكسير 

 البالط السداسي

  تم اإلختبار وفق الخطوات 1-61 من المؤسسات المعتمدة . بالط
 البورسلين السداسي . القسم  ،  المجموعة  ، و .

 القيم الموضحة أعاله تم الحصول عليها من تقارير اإلختبارات . يمكن توفير
التقارير عند الطلب .

 - المقاومة العالية لألحمال الميكانيكية
- مقاومة المواد الكيميائية

- التوافق مع غسيل البخار
 - مقاومة درجة الحرارة أعلى من 001 ° مئوية

- إمكانية اإلصالح في المساحات الصغيرة بسهولة
- مقاومة الخدش

 - بالط تيكسير آمن وموثوق به النواع الطوابق ومرافق اإلنتاج التي
 يتم فيها وضع الماكينات واآلليات الثقيلة .
- معدل امتصاص الماء أقل من ٪50.0.

- ليست هناك حاجة إلستخدام البطانة الواقية.
- سهولة التنظيف، النظافة الصحيّة مع الصيانة المنخفضة

- اقتصادي للغاية

■ الصناعات الغذائية
■ صناعات الكيماويات والبتروكيماويات

■ مصانع إنتاج المعادن ومعالجتها
■ حمامات األحماض

 ■ الخدمات في صناعات السيارات ، المعارض وورش
 الصيانة

 ■ السوبر ماركت والهايبر ماركت في مراكز التسوق . في
 قطاع النقل - محطات المطارات ومحطات القطارات ومحطات
  الحافالت وغيرها . صناعة األجهزة الكهربائية واإللكترونية .

مختبرات مستحضرات التجميل
 ■ المصانع الدوائية

■  مراكز البحوث والتنمية والمستشفيات وغرف العمليات
 والتطبيقات االخرى

البالط الصحيح لجميغ األغراض

 أرضيات نظيفة ، آمنة وأنيقة
 تطبيقات السيراميك الصناعي وفق انظمة سارسما من تيكسير
 توفر تنفيذ تطبيقات السيراميك الصناعي بالجودة والمواصفات

 والمقاييس العالية بالتوافق مع إحتياجات وطلبات العمالء .

 أدناه تتواجد بعض انواع التطبيقات الغير محدودة لألرضيات :

 مجاالت التطبيقات :

 األسطح الزلقة

المستوي
R9 - R10 - R11

R12/V 06

R12

R13/V 10

R12/V 04
R12/V 06
R12/V 08

 البروفايل المخطط

اآلمن

 البروفايل الهرمي

النجمي
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 مدى منتجات البالط من تيكسير

 أنواع البالط ، األلوان والخصائص التقنية
 بالط البورسلين

 منتجات السيراميك السداسي

 بالط الكلنكر

إنتراسيت

 بيج ماكسيدوت

رمادي

  األزرق النقطي

أصفر الرمال

 األصفر الكريمي

رمادي داكن

لون مينك

 الرمادي الداكن
  النقطي

 بيج من تيكسير

  البيج النقطي

 رمادي فاتح
ماكسيدوت

لون التبغ أبيض سوبر

 الرمادي الفاتح
  النقطي

بيج

  األشهب النقطي

أزرق

 األبعاد :
893×891 ، 792×792 ، 89×891 ، 511×042 ، 791×79

 األبعاد :
521×801

 األبعاد :
511×042 ، 89×891

 يمكن أن تظهر اإلختالفات بين األلوان الموجودة في الكتالوج والعينات .
 يُرجى طلب العينات لتوفير اإلطالع بشكل أفضل .

 السمك 81/51 مليمتر

 السمك
 61 ، 02 ، 52 مليمتر

أبيض بيج رمادي داكن األصفر الكريمي رمادي فاتح أصفر الرمال

 أسود بنياألزرق األحمر الملتهب الطوب األحمر 

مقاومة امتصاص الماء
مقاومة اإلنحدار

مقاومة الكسر
مقاومة التشّوه العميق

مقاومة التمدد الحراري الخطي
مقاومة األحماض والقلويات

مقاومة البقع

( ومكّوناته*  استثناء: حمض الهيدروفلوريك )

مقاومة اإلنحدار
مقاومة الضغط
امتصاص الماء

 مقاومة االحماض
 مقاومة القلويات

 مقاومة التجّمد
 مقاومة التشّوه

 مقادير األبعاد القياسية
مقاومة التمدد الحراري الخطي

مقاومة الصدمات الحرارية
( ومكّوناته  *استثناء: حمض الهيدروفلوريك )

رادحنإلا ةمواقم
مقاومة الكسر: السمك > 5,7 مليمتر )نيوتن(

مقاومة التشّوه العميق
امتصاص الماء

 المواصفات التقنية : جميع المواصفات في
.  القسم 
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 تمتاز شركة تيكسير  بالخبرات ألعوام طويلة
 في مجاالت التطبيقات في مراكز التسّوق والمساحات

 التجارية حيث توفر انواع الحلول التي توفر تلبية جميع أنواع
 اإلحتياجات في أرضيات السيراميك الصناعية. تم قبول جودة
 تيكسير عبر العديد من السالسل العالمية في المركز التجارية

 مثل كارفور ، ريل ، مترو ، كوتشتاش بي آند كيو وميجروس .

 تطبيقات السيراميك تمتاز بمقاومة المواد الكيميائية، مع
 إنخفاض نسبة التمدد الحراري، غير قابلة للخدش، غير قابلة
 إلمتصاص المياه في شكل البالط الصّحي بإمكانية التنظيف

 السهلة.

 بهذه الطريقة يتم توفير جميع المواصفات والمقاييس المطلوبة
 في أرضيات أسواق المواد الغذائية .
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 مراكز التسّوق والسوبر ماركت
 تطبيقات أرضيات السيراميك الصناعي في مراكز التسّوق

 والسوبر ماركت

 اذه نأ ثيح ةيراجت تاحاسم ربتعت اهعيمج قّوستلا زكارمو تكرام ربياهلا ، تكرام ربوسلا
   . ةيداعلا ةمواقملا تايوتسم نم ريثكب ىلعأ تايضرألا يف ةمواقم ىلإ جاتحي تاحاسملا نم عونلا

 
 نظام إم.كيه من تيكسير  هو نظام تم تصميمه لتوفير تلبية إحتياجات األرضيات تماماً في جميع المساحات

 والمناطق التجارية وباألخص الهايبر ماركت .

 يوفر هذا النظام تقديم الخدمات ألعوام طويلة بدون مشاكل
 بعد التطبيق مع مميزات مقاومة التشوهات ، مقاومة الكسور
 ، مقاومة التشققات والكثافة العالية لمقاومة أحمال الفوركلفت.

 األرضيات المستوية توفّر الراحة في اإلستخدام عن طريق
العمالء .

 هذا النوع من األرضيات يمتاز بإمكانية التنظيف بسهولة ،
 مقاومة التشّوهات ، عدم إمتصاص السوائل لتوفير إستعماله

في المساحات التي تستدعي النظافة الصحيّة .

سالمة حماية  لتوفير  اإلنزالق  منع  مواصفات  توفير   يتم 
العمالء .

 يجب أن تكون األرضيات قابلة للتطبيق السريع لتوفير إمكانية
الفتح لإلستخدام بوقت قصير خالل فترة البناء والتشييد .

على الحصول  دون  خدماتها  توفر  التجارية   المعارض 
 العطالت لذا يجب تنفيذ األرضيات بدون مشاكل مع توفير
التي الدائمة وإستعمال األرضيات  بالتفاصيل   أنواع الحلول 

تستمر ألعوام طويلة .

 يجب أن يتم إستخدام انواع األرضيات التي تكون متوافقة مع
 الشرطو الصحيّة في المراكز التجارية والماركت باالخص

في قسم المواد الغذائية .

يجب أن تكون ديكورية وزخرفية .
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تجديد مجال  في  متخّصصة  شركة  هي  تيكسير   شركة 
تطبيق عدم  حالة  في   . القديمة  األرضيات   انواع 
 األرضيات الخاصة بكم كما يجب يمكن أن يتم تطبيق
 عمليات التجديد تدريجياً قسماً بقسم دون إيقاف عمليات

 اإلنتاج ودون ضياع كفاءة العمل .

نظام آر.إن من تيكسير 
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 العارضة ، الزوايا الداخلية والخارجية

 المصفاة – سمك 8 مليمتر )لألحمال الثقيلة(

 فراغ تمدد مقاوم للصدأ

 مرور األنبوب خالل التطبيقات

غطاء المانهول

السيراميك بين  للصدأ  المقاوم   البالط 
 وأنواع األرضيات االخرى

 تاونقلا

 تفاصيل الحلول

ألرضيات التقنية  التفاصيل  في  الحلول  توفير   يمكن 
جميع  . فقط  الخبراء  طاقم  طريق  عن   السيراميك 
 أنواع الحلول غير اإلحترافية تؤدي إلى تناقص عمر

 األرضيات وحدوث األخطاء المرئية .
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 تظهر األضرار من أنواع ذوبان االرضيات وفورانها في انواع
 السيراميك المغلّفة بمواد اإليبوكسي وذلك نتيجة عوامل الحرارة
 العالية التي تنتج من خطوط اإلنتاج . نوع أرضيات السيراميك
 وعوامل التمّدد الحراري الخاصة بالخرسانة تؤدي إلى إحداث

 التشققات التي تضر بالشروط الصحيّة . يتميّز السيراميك السداسي
 بسماكة 81 مليمتر حيث يمتص الحرارة بشكل تدريجي ومنع
 انواع الصدمات الحرارية التي تؤثر على البنية التحتية . بهذه

 الطريقة يتم اإلحتفاظ بالخرسانة السفلية في درجات حرارة ثابتة
 . وقاية سطح األرضيات من األضرار والتشققات . مثال ، في

 السابق كان من الصعب اإلحتفاظ بقضية التنظيف في أنواع
 المرافق التصنعية الخاصة بنتجات الدقيق والمخابز . البالط

 المربع أو المستطيل له فراغات بينية أكبر وبالتالي قابلية أكبر
 لإلحتفاظ باألوساخ . يتواجد في انواع األرضيات السداسية

 فراغات بينية ضيقة والتي يتم ملئها بالحشوات بواسطة الماكينة
 مما يوفر المظهر المتكامل في األرضيات المستوية .

 أرضيات السيراميك السداسي في قطاع صناعات المواد الغذائية
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 أنواع األحماض التي يتم إنتاجها من عصائر الفواكه ومنتجات
 األلبان تعتبر أحماض ساّمة للعديد من انواع األرضيات . أنواع
 األرضيات المتراصة من الراتنجات يحدث فيها تغيير في اللون

 مع زوال اللون بعد فترة من الزمن . يمكن تطبيق أعمال الصيانة
 في المساحات الكبيرة فقط ، ولكن اليمكن إخفائها تماماً . تحدث

 تشويهات في مناطق األرضيات المعّرضة للرطوبة والمواد السائلة
 والمواد الكيميائية . جميع أنواع األرضيات الغير حاملة للمواصفات
 الصناعية تمتص أنواع السوائل المختلفة مع توفير الوسط المناسب

 لتكاثر الكائنات الحيّة الدقيقة في داخل البالط وبالتالي إنتهاك الشروط
 الصحيّة المختلفة . المثال األكبر على هذا الوضع هو البقع السوداء
 التي تظهر على أنواع السيراميك المختلفة . يظهر هذا الوضع حتّى

 في انواع األرضيات المغلّفة حيث يكون التغليف خارجياً فقط .
 السيراميك السداسي فقط يوفر إمكانية اإلستعمال اآلمن طوال الحياة

 . بفضل البنية الكثيفة يمنع هذا النوع من السيراميك تكاثر أنواع
 الكائنات الحيّة في داخل البالط وبالتالي منع تكّون البقع .

 أرضيات السيراميك السداسي في قطاع صناعات المشروبات
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نظام بوير هيكس من تيكسير
POWERHEX TEKSER 

 األرضيات الصناعية بإستعمال السيراميك السداسي
 جميع ماتحلم به في األرضيات الصناعية ...

األشكال وفق  اإلستخدام  أنواع  لجميع  مناسب   ، للكسر  قابل  غير   ، للتشّوه  قابل  الغير  األرضيات  نظام   هو 
 والتصميم والسماكات الخاصة ، مع المسافات البينية األصغر والمظهر الرائع والديكور الجمالي مما يجعلك

 تفّضل هذا النظام بقولك “هذا ما كنت أبحث عنه “ .

مميزات نظام بوير هيكس من تيكسير بإستعمال تطبيقات السيراميك السداسي

 هذا النوع من السيراميك مقاوم النواع األحمال واإلجهادات الميكانيكية
الفراغات  ، السماكة   ، الخاص  الشكل  بفضل  والكيميائية  الحرارية   ، 

 البينية القصيرة .

 يوفر هذا النوع من السيراميك تطبيقات اإلنحدارات دون أي نوع من
أو المربع  البالط  انواع  مع  بالمقارنة  السداسي  البالط  بفضل   البروز 
 المستطيل . وبالتالي يتم توفير تفريغ أنواع المياه والمواد الكيميائية التي
 يتم إنسكابها على األرضيات بسرعة فائقة مع توفير النظافة الصحيّة .

بذلك اليتم  حيث  متواصلة  غير  السيراميك  بالط  في  البينية   الفراغات 
 تسليط أي نوع من االحمال على األطراف وإنما يتم تحّملها من البالط
اإلطارات على  حملها  يتم  التي  الكبيرة  األحمال  أنواع  في  حتى   فقط 

 الصغيرة .

األرضيات توفير  يتم  سارسما  اإلهتزازي  النظام  تطبيقات   بإستخدام 
العالية للضغوط واألحمال المقاومة  البروز والمستوية مع   الخالية من 

 العالية .

2  –  5,1( الضيقة  البينية  الفراغات  مع  األرضيات  تطبيق   إمكانية 
 مليمتر( لتوفير التجانس في األرضيات . كما ان إستعمال الماكينة في
أسفل األرضيات التجويفات  تكّون  أن  يمكن  البينية  الفراغات   حشوات 

 وبالتالي الحصول على الحد األعلى من الحشوات والسطح المستوي .

 اإلنحرافات في األبعاد الصغيرة غير مرئية مع إمكانية الحصول على
 السطح المستوي بنسبة أعلى في أرضيات البالط السداسي مقارنة مع

 انواع البالط االخرى .

 هذا النوع من األبعاد هو النوع االمثل لمقاومة اإلنزالق مع توفّر األنواع
 ذات قيم اإلنزالقات المختلفة لتوفير تلبية جميع أنواع إحتياجات المرافق

 التصنيعية .

أنواع لتوفير  والزيتية  الرطبة  األرضيات  في  اإلنزالق  منع   توفير 
 األرضيات المتوافقة مع المقاييس والمعايير الخاصة بالصحة والسالمة

 المهنية .

تيكسير من  هيكس  بوير  نظام  في  التطبيقات  أنواع  جميع  تنفيذ  يتم 
الالصق  ، الخرسانة  تطبيقات  انواع  من  اليوم  نفس  في    
بمواد البينية  الفراغات  في  الحشوات  وتطبيقات  اإليبوكسي   بمواد 
بعضها مع  المواد  أنواع  جميع  وتركيب  ربط  يتم  حيث   اإليبوكسي 
 البعض في تجانس رائع . يتم توفير تجانس المواد في أسفل السيراميك
 السداسي مع مواد اإليبوكسي في الفراغات البينية مع اإلحاطة بالبالط

 من جميع األطراف .
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تتميز أن  يجب  العالمية  والمقاييس  المواصفات  مع   بالتوافق 
المواد وتخزين  وتصنيع  إنتاج  فيها  يتم  التي   األرضيات 
 الغذائية ببعض أنواع الشروط الخاصة كما يجب أن تكون هذه

 األرضيات متوافقة مع المواصفات والمقاييس العالية .

والتي الحرارية  اإلجهادات  انواع  من  للعديد  األرضيات   تتعّرض 
التسخين غاليات   ، )األفران  اإلنتاج  مراحل  عن  ناتجة   تكون 
يتم التي  الساخنة  المياه  أنواع  أو  وغيرها(  البسترة  غاليات   ، 
 إستخدامها خالل فترة التنظيف . يجب أن تكون مواد األرضيات
 ذات نسبة منخقضة في التمدد الحراري مع إمكانية إمتصاص مدى
 واسع من درجات الحرارة . لهذا السبب يجب إختيار نوع المواد
 الالزم مع إحتساب مدى درجات الحرارة وإحتساب مقدار سماكة

 الفراغات البينية عند التطبيقات .

 وفقاً إلحتياجات المرافق الصناعية :

 مقاومة المواد الكيميائية

 النظافة الصحيّة

 الخصائص الفيزيائية

 مقاومة الحرارة

المثلّجات  ، الحلويات   ، المشروبات   ، اللحوم   ، األلبان   صناعات 
 واآليسكريم ، المواد الغذائية المجمدة وجميع انواع مصانع المواد
 الغذائية جميعها تحتوي على أنواع المواد الكيميائية التي تنتج من
 النظافة أو اإلنتاج )مثال حامض الالكتيك ، أحماض الدم واالحماض
 السكرية ، المواد الكيميائية  وغيرها( . مقاومة األرضيات في

هذه المصانع لهذا النوع من المواد الكيميائية هام جداً .

المواد مصانع  في  األهم  واألولوية  النقطة  هي  الصحيّة   النظافة 
مقاومة األرضيات  تكون  أن  يجب  حيث   . والمشروبات   الغذائية 
وتراكم لإلمتصاص  ومانعة  الضاّرة  الحيّة  الكائنات  أنواع   لتكاثر 
منع يجب  كما   . بسهولة  وغسلها  تطهيرها  إمكانية  مع   األوساخ 

 تكوين انواع الشقوق والخدوش التي توفر تكاثر أنواع البكتريا .

 يجب أن تكون األرضيات غير زلقة ، وغير قابلة للخدش ، غير
 قابلة للتشققات بسهولة مع مقاومتها لحمل األحمال الثقيلة . كما يجب
 أن يتم إحتساب نقاط تسليط األحمال على األرضيات سواء كان ذلك
 في وضع االحمال الثابتة أو المتحركة حيث يتم بالتوافق مع ذلك

 إحتساب انواع سمك المواد ومواد التطبيقات وطريقة التطبيق .
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نظام إف.دي ونظام إف.دي.إي من تيكسير 

 تطبيقات أرضيات السيراميك الصناعية في قطاعات صناعات األغذية والمشروبات

 أنواع أرضيات السيراميك التي يتم تطبيقها هي انواع السيراميك المقاومة للمواد الكيميائية ، مع إنخفاض نسبة التمدد
 الحراري ، غير قابلة للخدش ، غير قابلة إلمتصاص المياه في شكل البالط الصّحي بإمكانية التنظيف السهلة .

 يتم تنفيذ جودة التطبيقات عن طريق نظام سارسما اإلهتزازاي المعتمد في جميع أنحاء العالم . جميع أنواع األرضيات
للضربات العالية  والمقاومة  الحموالت  لمقاومة  العالية  باإلمكانية  متميّزة  تكون  النظام  هذا  وفق  تطبيقها  يتم   التي 
ربط عناصر  الخرسانة،  من  كل  وضع  يتم  حيث  التطبيق  هذا  في  متراصة  أرضيات  تكوين  يتم   .  واإلصطدامات 
بماكينة يتم ضغط األرضيات   . الفردية  الطبقات  إلى الجص . اليتكون من   وعناصر األرضيات االخرى باإلضافة 
الحشو من مواد  بإستخدام  التطبيق  اإلنتهاء من  يتم  ثم  المستوي  السطح  للحصول على  اإلهتزازي سارسما   الضغط 
 اإليبوكسي لحشو الفراغات البينية . يتم حشو الفراغات البينية بالكامل دون ترك الفراغات تحت البالط . واليتم تكوني

 التجاويف في األسفل .

مصانع إنتاج األلبان ومنتجات األلبان . 

مصانع المثلّجات واآليسكريم . 

مصانع البسكويت والحلويات . 

مصانع إنتاج الزيوت الحيوانية والنباتية . 

مصانع إنتاج المواد الغذائية المعلّبة والمعلّبات المجّمدة . 

مصانع إنتاج اللحوم ومنتجات اللحوم . 

مصانع إنتاج المشروبات الكحولية وغير الكحولية . 

األفران ، مخابز المعّجنات ، المطاعم 

المطابخ الصناعية . 

في  الذي أصبحت  الغذائية  الصناعات  قطاع  وفي جميع 
الظروف الصّحية من الضرورات الملزمة.  
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 أنظمة سارسما اإلهتزازية من تيكسير 

A

C

E

B

D

F

 النظام التقليدي الالصق

 يتكون من أرضيات متراّصة : الخرسانة، عناصر ربط
. الجص  إلى  باإلضافة  االخرى  األرضيات   وعناصر 

 اليتكون من الطبقات الفردية .

 يتم تنفيذ النظام في شكل الطبقات التي يتم تقويتها واحدة
 تلو االخرى . مثال ، تتم تقوية الخرسانة ، ثم يتم بعد

 ذلك تطبيق الالصق .

 يتم تحضير خرسانة التسوية عن طريق الخلط بالمياه
 في شكل خليط شبه جاف . تزيد مقاومة الخرسانة مع

 تناقص مقدار المياه الذي يتواجد في بنية الخرسانة .

 يتم وضع خرسانة التسوية التي تكون في شكل خرسانة
 متدفقة مع نسبة أعلى من المياه .

بعضها مع  والخرسانة  والبالط  األرضيات   يتم ضغط 
إمكانية الحد األعلى من  بذلك توفير  يتم   البعض حيث 

  مقاومة األحمال في األرضيات .

 اليتم ضغط الخرسانة في هذا النوع من التطبيقات وإنما
 تتم تسويته بالمسطرة فقط .

اإلهتزازي الضغط  بماكينة  األرضيات  ضغط   يتم 
 سارسما للحصول على السطح المستوي .

بالمطرقة تموضعها  وتوفير  باأليدي  البالط   يتم وضع 
 حيث التكون األرضيات واألسطح مستوية مثل أنظمة

 سارسما بأي حال من االحوال .

اإلنتاج مقاييس  نطاق  في  به  المسموح  اإلنحراف   مقدار 
عند بالكامل  إزالتها  يتم  الصناعي  بالسيراميك   الخاصة 
تكون التي  البالط  انواع  تركيب  مع  األرضيات   ضغط 
 مستوية بالحد األعلى . اليتم ترك الفراغات تحت البالط .

اإلنتاج مقاييس  نطاق  في  به  المسموح  اإلنحراف   مقدار 
 الخاصة بالسيراميك الصناعي يتم التحكم فيها عبر وضع
 البالط باأليدي وتوفير تموضعها بالمطرقة حيث يتم بذلك
 منع هبوط البالط إلى أسفل . يمكن أن يحدث البروز مع

 إمكانية حدوث الفراغات السفلية .

 مع فراغات 2-3 مليمتر يتم حشو هذه الفراغات في نهاية
 عملية وضع األرضيات حيث أنه ضيق الفراغات البينية
 يعني مقدار أقل من المخاطر في هذه المنطقة . يتم اإلنتهاء
السطح وتوفير  البينية  الفراغات  حشو  وفق  العمل   من 

 األملس مع األرضيات .

بشكل البينية  الفراغية  التطبيقات  من  النوع  هذا   يستدعي 
هذه ملء  يتم  لم  إذا   . وأكثر(  مليمتر   5 حوالي   (  أوسع 
اإليبوكسي بإستعمال  ميكانيكي  بشكل  البينية   الفراغات 
عن ذلك  الينتج  وقد  السفلية  التجويفات  تحدث  أن   يمكن 
 السطح المستوي تماماً . لهذا السبب يستدعي ذلك الحشوة

 المزدوجة .

تطبيقات األرضيات المستقلّة تطبيقات األرضيات المرتبطة

 حشوات اإليبوكسي ديربول / تكنوفلو والبالط حشوات اإليبوكسي ديربول / تكنوفلو والبالط

1 1

2
2

3 3

4 4

5 5

214 بوليفيكس   +  21 سيركيت   من 
 الالتكس األكريليكي أو مواد الربط والحشو

 اإليبوكسية من تكنو
 خرسانة التسوية )مجهّزة(

 أرضيات الخرسانة

 بي.إي فوليو كيو
 تطبيقات البرايمر على األرضيات من الخرسانة

 أرضيات الخرسانة

 من سيركيت 21 + بوليفيكس 214
 الالتكس األكريليكي أو مواد الربط والحشو
 اإليبوكسية من تكنو

 خرسانة التسوية
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 أنظمة سارسما اإلهتزازية ألرضيات السيراميك هي أكثر أنظمة متطّورة في العالم يتم إستخدامها في مجاالت
 أرضيات المساحات الصناعية والتجارية والتي توفر مواصفات الجودة ، المقاومة والديكور العالية . أنواع
 المواد التي يتم إستخدامها عن طريق تيكسير  في هذا النظام يتم تصنيعها عن طريق أجود أنواع

 المصنّعين في العالم للسيراميك باإلضافة إلى المصنعين اآلخرين لمواد اإليبوكسى والراتنجات ، مع توريد أنواع
 كيماويات البناء من المصنّعين ، وعرضها للخدمات عبر الطاقم العامل من الخبراء والمدّربين وذلك لتوفير

 عرض جميع انواع التفاصيل في األرضيات باإلضافة توفير الدعم مثل نقاط التشطيب ، تقييم المشاريع ، تكوين
 الشروط . عند الطلب يتم توفير المواد أو توفير التطبيقات للمشاريع بالشروط المتكاملة .

 تقدم تيكسير  أنواع خدمات اإلستشارات في األعمال عبر الخبرات وقائمة األعمال المرجعية الكبيرة
 المستندة إلى أعوام طويلة والتي تعتبر العوامل األساسية في تفضيلها في مجاالت السيراميك والحصول على

  القبول على الصعيد العالمي .

 أرضيات المرافق التصنيعية يجب أن يتم تنفيذها لمرة واحدة كما يجب أن يتم التنفيذ بإستخدام انواع المواد
 المتوافقة مع األرضيات والميل واإلنحناء مع التطبيق عبر الطاقم الفني الخبير من اإلحترافيين .

 يتم إستخدام المواد الحشو مواد اإليبوكسي تكنو  حيث يتم تنفيذ اإلختبارات المعملية الكيميائية
 والميكانيكية عن طريق الشركة والمختبرات المستقلّة في ألمانيا ، يمكن أن يتم عرض نتائج اإلختبارات التحليلية

 عند الطلب من العميل .

 أرضيات السيراميك الصناعية من تيكسير 
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إقتصادي

 المقاييس

األمان

 المقاومة

مضاد للبكتريا / صّحي

 سهولة الصيانة

 يمكن أن تتكّون أنواع األحمال المسلّطة باألطنان على مساحات سنتميترات مربّعة في األرضيات على الرغم من توقف العمل
 في المرافق التصنيعية . أما في حالة عمل المرافق التصنيعية تتم إضافة أحمال أخرى هي اإلهتزاز ، الحركة ، اإلنبعاثات
 باإلضافة إلى الجهد والشد اإلضافي والتي التؤثر أي منها على انواع أرضيات السيراميك الصناعية التي يتم تطبيقها بشكل

 صحيح .

 بخالف المساحات الصناعية يتم إستخدام المركبات باإلطارات عند نقل أنواع الحمولة الثقيلة باألوزان التي تصل إلى األطنان.
 وفق أنواع األحمال التي يتم تسليطها على المقاطع يتم توزيع األحمال المختلفة على البالط. نتائج اإلختبارات النهائية : حيث

 أنه عند زيادة سمك مقاطع البالط يزيد مقدار القّوة الالزمة لتكسير األرضيات.

 ترتبط إمكانية توزيع القوى في البالط بشكل مباشر مع سماكة البالط. مع زيادة سماكة البالط تتوسع مساحة توزيع األحمال
 المخروطية.

 بهذه الطريقة يتم توزيع أنواع األحمال في شكل نقاط يتم تسليطها على البنية التحتية . زيادة سماكة البالط تعني حماية البنية التحتية
 بشكل أفضل . تزيد المقاومة بشكل طردي مع سماكة البالط . مثال، اإلختالف بين البالط في السماكة بين 41 مليمتر إلى 81

 مليمتر هو 92٪ بينما تزيد مساحة توزيع األحمال ٪56 .

 يكون من الصعب تنفيذ أعمال الصيانة واإلصالح النواع األضرار
، خطيرة  النتائج  تكون  أن  يمكن  حيث  األرضيات  في  تنشأ   التي 
 كما قد يصل ذلك في أسوأ األحوال إلى إغالق المنشأة الصناعية
 وإيقاف اإلنتاج. توفير التخطيط للعمل وإختيار نوع المواد األفضل
 منذ البداية يجعل العملية أكثر إقتصادية مع منع أنواع المشكالت
أنواع مواد المقارنة مع  . عند  المستقبل   التي يمكن أن تحدث في 
 األرضيات االخرى لفترة 52 عام يمكن ان تظهر أنواع السيراميك
أكثر تعتبر  أنها  إاّل  اإلستثمار  فترة  بداية  عند  باهظة   الصناعية 
أخرى مرة  الصيانة  أو  التجديد  إلى  الحاجة  عدم  بشبب   إقتصادية 

  مقارنة مع انواع مواد تغليف األرضيات األخرى .

 مقاييس أرضيات تيكسير  من أرضيات السيراميك تم
 تشكيلها مع انواع الخدمات التي تم تقديمها إلى العديد من الشركات
 العالمية  حيث يتم تطبيق المواصفات والمقاييس من أنظمة سارسما
 اإلهتزازية ألرضيات السيراميك وفق العوامل من الكتيب أك-يور

مختلف تتواجد  الرطبة  األرضيات  على  اإلنتزالق  منع   لتوفير 
 الخيارات وفق مختلف أنواع اإلحتياجات . يتم توفير منع اإلنزالق
والمناسب والمقاييس  المواصفات  مع  المتوافق  البالط  أنواع   وفق 
 ألنواع القطاعات المختلفة لتوفير التطبيق الصحيح في المساحات

  المختارة .

 أرضيات تيكسي   من أرضيات السيراميك الصناعي تتميّز
والمقاومة للتشّوهات  المقاومة  والبنية  السيراميك  أرضيات   بسماكة 
 العالية باإلضافة إلى إمكانية التطبيق المباشر بالتوافق مع جميع انواع
تيكسير أرضيات  إستعمال  يمكن   . المختلفة  واإلحتياجات   القطاعات 
  في المساحات التي تستوجب المقاومة العالية للكيماويات أو
 المقاومة العالية لالحمال بتوفير العمل لعشرات السنين حيث إستطاعت

تيكسير  أرضيات  التجارية  إسمهاTEKSERالعالمة  من  تجعل  أن    
 إسماً متفوقاً في عالم أرضيات السيراميك الصناعية .

طريق عن  المياه  إمتصاص  نسبة  تكون  الكثافة  عالية  البنية   بفضل 
. الكثافة العالية والحد  أرضيات السيراميك الصناعية هي صفر تماماً 
 االدنى من إمتصاص المياه يعني أن السيراميك صّحي ومضاد للبكتريا .

 تنظيف السيراميك سهل . يرغب خبراء الصّحة والسالمة في الحصول
األحماض  ، للزيوت  مقاومة  تكون  التي  األرضيات  أنواع   على 
 والمحاليل القاعدية . هذه المواصفات بدورها هي المواصفات األساسية

 في أرضيات السيراميك .

رتميلم 40 رتميلم 40 رتميلم 40

رتميلم 12 رتميلم 15 رتميلم 20

 أرضيات تيكسير  لألحمال الثقيلة

رتميلم رتميلم رتميلم
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 تلعب األرضيات دوراً هاّماً في عمليات البناء والتشييد ألّي
المرافق . حيث تعتبر األرضيات هي األساس لجميع  من 
 عمليات اإلنتاج حيث يتم تموضع جميع اآلليات والماكينات
 على هذه األرضية . يجب أن يتم إختيار أنواع األرضيات
القيّمة واآلليات  الماكينات  هذه  حمل  لتوفير  فائقة   بعناية 
 لتوفير الحصول على أعلى نسبة للكفاءة حيث يجب أن يتم

 ذلك وفق أعمال دراسة المشاريع والتقييم الدقيق .

توفير إمكانية الحمولة الميكانيكية الثقيلة 

مقاومة المواد الكيميائية 

إمكانية التنظيف بالبخار )مدفع البخار( 

يقّدم النظام خدماته حتى في أنواع درجات الحرارة العالية أكبر 
من 001° مئوية 

للمساحات  مستقل  بشكل  واإلصالح  الصيانة  توفير  إمكانية 
الصغيرة 

مقاومة الشد والتشّوهات – تظهر أنواع األرضيات التي تكون 
أقوى من الفوالذ والتي اليمكن تشكيلها إاّل بإستخدام األلماس . 

اإلنتاج  ومعّدات  الثقيلة  الماكينات  أنواع  تركيب  يتم  أن  يمكن 
المختلفة. نسبة إمتصاص المياه أقل من ٪50,0 . 

اليكون هناك حوجة إلستخدام الطبقة الواقية والتغليف لألسطح . 

سهولة التنظيف مع إنخفاض تكاليف الصيانة. 

المقارنة  عند  اإلقتصادية  األرضيات  حلول  انواع  أكثر  يعتبر 
بأداء األسعار مع المنتجات األخرى.

 مميّزات السيراميك

أرضيات نظيفة ومقاومة دائماً )صّحية(

 لماذا عليك إختيار السيراميك ؟
المواصفات بدون مشكالت هي  الخدمات ألعوام طويلة  تقديم  التنظيف وإمكانية  المقاومة، سهولة   تعتبر 

 األساسية التي تكون مطلوبة في األرضيات التي يتم إستخدامها في قطاع الصناعات الغذائية .
 جميع انواع األرضيات التي يتم تنفيذها عبر شركة تيكسير  تقّدم الخدمات ألعوام طويلة مما يؤكد

اإلختيار الصحيح .

٣



، بنجاح  المنفّذة  المشاريع  من  ألف  من  أكثر   مع 
أرضيات من  مربع  متر  مليون   5,1 من   وأكثر 
االخرى المرجعية  األعمال  ومئات   السيراميك 
الخدمات تقّدم  تيكسير   شركة   أصبحت 
العالمية في مجاالت  وفق المواصفات والمقاييس 
مثل التجارية  العالمات  من  للعديد   السيراميك 
هينكين، كوال،  كوكا  د.أوتيكير،   )كارفور، 
دانون، أولكير،  أفيس،  بيرغ،  كارلس   توبورج، 
ميلكو كوتشتاش،  كيو،  آند  بي  مترو،   ريل، 
المواصفات قبول  إلى  باإلضافة   وميجروس( 
 الخاصة بالشركة في إطار المواصفات والمقاييس

 العالمية .
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 تشّكلت فترة السنوات العشرة األولى في مرافق الصناعات الثقيلة )مصافي البترول ، الصناعات المعدنية ، أحواض االحماض
 وغيرها( والتي أكسبت الخبرات الكبيرة لشركة تيكسير  وفق الشروط الصعبة من المواد الكيميائية ذات الصعوبة العالية
النوع من التي تستحمل هذا  العديد من الخبرات أنواع األرضيات والبالط  الفيزيائية مما أضاف   ودرجات الحرارة واألحمال 

األحمال.

 تتواجد في مجموعات منتجات الشركة انواع المنتجات التي تتحمل درجات الحرارة العالية التي تصل إلى 005° مئوية باإلضافة
 إلى مقاومة الشروط الصعبة من التركيز العالي من األحماض وأنواع الراتنجات التي تقاوم درجات الحرارة العالية التي تصل

إلى 051° مئوية والكيميائيات العالية.

الصناعات قطاعات  إلى  تيكسير   توّجهت شركة  الثقيلة  الصناعات  قطاع  في  إكتسابها  تم  التي  الكبيرة  الخبرات   وفق 
 الغذائية والمشروبات حيث نقلت الشركة خبراتها إلى القطاع المتميّز بالخصائص التي تستوجب الحصول على الشروط العالية

من النظافة والتعقيم.
 تعتبر الشركة في موقع الشركة الرائدة والسبّاقة بإبتكاراتها وإختراعاتها في مجاالت قطاع أرضيات السيراميك الصناعي بدءاً

من أنظمة سارسما اإلهتزازية ألرضيات السيراميك الذي تم تنفيذه ألول مرة في تركيا عن طريق الشركة.

والصيانة التعديالت  على  الشركات  من  الطلب  تزادي  والتنظيف  الصحيّة  بالشروط  اإلهتمام  على  المتزايدة  الطلبات   وفق 
التعديالت أعمال  لتنفيذ  الشركات  أسرع  قائمة  في  تيكسير   مما وضع شركة  المستخدة مسبقاً  األنظمة  في   والتغييرات 

 والصيانة واإلصالح في العالم.
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