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صنایع نوشیدنی

صنایع گوشت

فروشگاه و مراکز خرید

MONTEVINA Şarap
TUBORG CARLSBERG

HEINEKEN
COCA COLA KHOSHGOVAR CO.

COCA COLA ATLAS BOTTLING CO
DOLUCA Şarap 

YILDIZ GRANINI Meyve Suyu

عبرمرتم  1.000
عبرمرتم  7.000
عبرمرتم  2.500
عبرمرتم  1.500
عبرمرتم  2.500
عبرمرتم  9.100
عبرمرتم  6.000

اکیرمآ ،وتنمارکاس
هیکرت ،ریمزا

 ،دورگوون ین ین
هیسور

ناریا ،دهشم
شکارم ،هدجو

هیکرت ،یکزکرچ
هیکرت ،هیراقس

BANVIT
ŞEKER PİLİÇ

PINAR Balık ÇAMLIYEM
PINAR ET

ABALIOĞLU LEZITA
BEYPI Piliç

HACI ALİ
ANKET-ANKSAN Gıda

AYTAÇ
POLONEZ SUCUKLARI

MARET Kesimhane

عبرمرتم  14.000
عبرمرتم   12.000
عبرمرتم  1.500
عبرمرتم  7.500
عبرمرتم  30.000
عبرمرتم  9.900
عبرمرتم  3.500
عبرمرتم  1.300
عبرمرتم  6.000
عبرمرتم  3.600
عبرمرتم  2.500

هیکرت ،امریدناب
هیکرت ،امریدناب

هیکرت ،ریمزا
هیکرت ،ریمزا

هیکرت ،ولتوگروت
هیکرت ،ولوب

یلامش سربق کرت یروهمج ،ایزوکین
هیکرت ،اراکنآ

هیکرت ،یرقناچ
هیکرت ،اجلاتاچ

هیکرت ،هفروا

REAL Hipermarket
CARREFOUR SA

MİGROS
KOÇTAŞ
METRO

GREEN MARKET KHAN SHATYR

هزاغم 21
هزاغم 60
هزاغم 6
هزاغم 28
هزاغم 8

هیکرت ،هیسور
قارع ،هیسور ،هیکرت

هیکرت
هیکرت
هیکرت

ناتسقازق ،هناتسآ
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مشتریان ما

صنایع غذائی

صنایع لبنی

هیکرت ،زاگروبلول
هیکرت ،رهش یکسا

 سربق کرت یرهمج ،ایزوکین
یلامش

هیکرت ،اسروب
هیکرت ،یارس قآ
هیکرت ،اسروب
هیکرت ،اراک لام

هیکرت ،اتراپسا
هیکرت ،هینوق
هیکرت ،هکوس

عبرمرتم  2.500
عبرمرتم  3.000
عبرمرتم  1.500
عبرمرتم  6.000
عبرمرتم  28.000
عبرمرتم  42.000
عبرمرتم  10.000
عبرمرتم  6.500
عبرمرتم  5.500
عبرمرتم  6.000

DANONE
PINAR Süt

ÖZLEN Süt
EKER Süt

SÜTAŞ
SÜTAŞ

KAANLAR
CEBECİ- Güney Süt

ENKA Süt
SÖKTAŞ - MOOVA

عبرمرتم  4.000
عبرمرتم  1.000
عبرمرتم  7.500
عبرمرتم  1.000
عبرمرتم  14.000
عبرمرتم  1.000
عبرمرتم  5.200
عبرمرتم  900
عبرمرتم  1800
عبرمرتم  1.700
عبرمرتم  800

عبرمرتم  1.200
عبرمرتم  4.500

هیکرت ،ریمزا
ندرا ،نامع

یدوعس ناتسبرع ،هدج
هیکرت ،اسروب

هیکرت ،لوبناتسا
هیکرت ،ولروچ

هیکرت ،لوبناتسا
هیکرت ،لوبناتسا

هیکرت ،موردوب ،اراکنآ
هیکرت ،غادریکت

هیکرت ،لوبناتسا
هیکرت ،لوبناتسا

هیکرت ،اراکنآ ،لوبناتسا

DR OETKER
KASIH FOOD- Canned Foods

WAFRA FOOD Industry Bakery
ÜLKER GOLF Dondurma

PELİT Çikolata ve PastaFabrikası
UNILEVER – Unıpro

SABIHA GOKCEN Havalimanı Mutfakları
AROMSA Gıda Aromaları

HİLTON Otel Mutfakları
TRAKYA BİRLİK Margarin Fabrikası

SABANCI CENTER Mutfak 
ALTIPARMAK BALPARMAK
SARDUNYA HAZIR YEMEK



- مقاوم در برابر وزنهای مکانیکی باال
- مقاوم در برابر مواد شیمیائی
- مناسب برای شستشو با بخار

- مقاوم در برابر حرارت بیش از 100 درجه سانتی گراد
- قابلیت تعمیر در محیط های کوچک

- مقاوم در برابر خط و خش
- تاسیساتی تولیدی و کف هایی که ماشین آالت سنگین بر روی آنها 

نهاده شده است با کاشی های TEKSER  در امنیت می باشند.
- میزان جذب آب کمتر از 0.05 %

- نیازی به یک الیه محافظتی بر روی آن نمی باشد.
-  به راحتی تمیز می گردد، محیطی بهداشتی و مراقبت کم

- بسیار مقرون به صرفه

 صنعت غذائی	
 صنایع شیمی و پتروشیمی	
 کارخانجات تولید و پردازش فلزات	
 حوضچه های اسید	
 سرویس، تعمیرگاه ها و کارواشها در صنعت خودرو	
 سوپر مارکت و هایپرمارکت ها	
 مراکز خرید	
 حوزه حمل و نقل - ترمینال فرودگاه، ایستگاه راه آهن، 	

ترمینالهای اتوبوس رانی، و غیره
 صنایع الکتریکی و الکترونیکی	
 آزمایشگاه ها	
 کارخانجات لوازم آرایشی و بهداشتی	
 کارخانجات دارو	
 بیمارستان ها و اتاق های عمل	
 مراکز تحقیق و توسعه	
 و سایر موارد	

کاشی هایی مناسب برای هر زمینه

کفپوش هایی تمیز، مطمئن و زیبا

سرامیک های تکنیکی صنعتی لرزشی TEKSER  در راستای 
نیاز و خواستهای مشتری کفپوشهای سرامیکی صنعتی با کیفیت 

باال و متناسب با استانداردها ارائه می نماید.

برخی از مواردی را که می توان از تعداد بیشمار 
فضاهای قابل استفاده برشمرد شامل موارد ذیل می باشد

محیط هایی که مورد استفاده قرار می گیرد

سطوح ضد لغزش

صاف
R9 - R10 - R11

R12/V 06

R12

R13/V 10

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

پروفیل خطی

ایمن

پروفیل هرمی

ستاره

TEKSER مشخصات فنی کاشی های پرسلن

<0,5
در حدود 

Min 1300 N
Max. 175 mm3

قابل آزمایش
الزامی

قابل آزمایش

<0,1
>45 N/mm2

> 5500 N
Max. 147 mm3

Max 9 × 10-6 K-1

تامین گردیده*
Class 3

TEKSER کاشیEN 14411

Min 20 N/mm2 
Min. 150 N/mm2

Max. %3
الزامی
الزامی
 الزامی

Max. 10 cm2

± 1,5
5-8 × 10-6 K-1

 الزامی

38,1 N/mm2

252 N/mm2

تامین گردیده
تامین گردیده*
تامین گردیده*
تامین گردیده

5,7 cm2

تامین گردیده
6,7 × 10-6 K-1

تامین گردیده

EN استاندارد   TEKSER کلینکر

کاشی های کلینکر

Min. 35 N/mm2

Min. 1300 N
Max. 175 mm3

Max. 0.5 %

در حدود 
 در حدود 

در حدود  
<0,05%

DIN EN 14411 TEKSER کاشی های

کاشی های شش ضلعی

مقادیر ذکر شده در فوق بر اساس گزارش آزمون ها دریافت گردیده است. 
در صورت لزوم می تواند گزارش تهیه گردد.
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TEKSER دامنه کاشی های

کاشی ها، رنگها و مشخصات فنی
کاشی های پرسلن

محصوالت سرامیک شش ضلعی

کاشی های کلینکر

ابعاد:
197x197, 240x115, 198x98, 297x297, 198x398

ابعاد:
108x125

ابعاد:
198x98, 240x115

رنگ های نشان داده شده در کاتولوگ ممکن است با نمونه های آن تفاوت داشته باشد.
لطفا برای بررسی دقیقتر نمونه درخواست نمائید.

ضخامت 51/81 میلی متر

ضخامت 61, 02, 52 میلی متر

جذب آب
مقاومت خمشی

مقاوم در برابر شکستگی
سایش عمیق

انبساط حرارتی خطی
مقاوم در برابر اسید و مواد قلیایی

مقاوم در برابر لکه

*استثناء: هیدروفلوریک اسید )HF( و اجزاء آن

مقاومت خمشی
مقاوم در برابر فشار

جذب آب
مقاوم در برابر اسید

مقاوم در برابر مواد قلیایی
مقاوم در برابر انجماد
مقاوم در برابر سایش

انطباق ابعاد
ضریب انبساط خطی

مقاوم در برابر شوک حرارتی
*استثناء: هیدروفلوریک اسید )HF( و اجزاء آن

مقاومت خمشی
)N(مقاوم در برابر شکستگی:ضخامت < 7.5 میلی متر

مقاوم در برابر سایش عمیق
جذب آب
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انتراسیت

بژ ماکسیدوت

طوسی

آبی دانه دار

Sand Yellow

Cream Yellow

طوسی تیره

مینک

طوسی تیره 
دانه دار

TEKSER بژ

بژ  دانه دار

طوسی روشن 
ماکسیدوت

سوپر سفید تنباکویی

Kırçıllı A. Bej

بژ

رنگ بژ تنباکویی 
دانه دار

آبی

White Beige Cream Yellow Dark Grey Light Grey Sand Yellow

Brick RedBlue Red FlamedBlack Brown

مقادیر فنی: بر اساس DIN EN ISO 10545  بخش 
1 – 61 آزمایش گردید. کاشی های پرسلن شش ضلعی 

تمامی الزامات DIN EN 14411 را دارا می باشد. بخش 
.UGL و B I گروه ،G



TEKSER  با سالها تجربه خود در اجرای کفپوش های مقاوم 
در مارکت ها، کف پوش های سرامیکی صنعتی که دارای 
استانداردهای باال بوده و پاسخگو به نیازهای ذکر شده در 

فوق می باشد را ارائه می نماید. کیفیت TEKSER  از سوی 
 CARREFOUR, فروشگاه های زنجیره ای بین المللی مانند

 REAL, METRO, KOÇTAŞ, B&Q, MIGROS
تائید گردیده است.

کاشی هایی که مورد استفاده قرار می گیرند، در برابر مواد 
شیمیائی مقاوم بوده، انبساط حرارتی آنها پائین بوده، ضد خش 

بوده، به راحتی تمیز گردیده و بهداشتی می باشند.

بدین صورت در فروشگاه های مواد غذائی تمامی ویژگی ها و 
استانداردهای الزمه فراهم می گردد.
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فروشگاه ها و مراکز خرید

اجرای کفپوش سرامیکی صنعتی در مراکز خرید و فروشگاه ها

سوپرمارکت ها، هایپرمارکت ها و به طور کل مراکز خرید جزء مراکز تجاری به شمار آمده و عموما درخواست آنها 
برای مقاومت کفپوش  بیش از میزان پیشبینی شده می باشد.

سیستم TEKSER MK به طوری که بتواند نیازهای کلیه فضاهای تجاری و به ویژه هایپرمارکت ها را یک به یک 
تامین نماید طراحی گردیده است.
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در حین ساخت و ساز برای آماده شدن سریع زمین جهت 
مونتاز باید به سرعت قابل اجراء باشد.

از آنجا که مراکز تجاری بدون تعطیلی برای ارائه 
خدمات باز می باشند، باید پوشش های زمین بی نقص 

بوده و به صورت پایدار و بدون نیاز به تعمیرات سالها 
مورد استفاده قرار گیرد.

به ویژه در قسمت تهیه غذا در فروشگاهها می بایست  
کفپوش های متناسب با استانداردهای بهداشتی اعمال 

گردد.

می بایست دکوراتیو باشد.

باید پس از اجرا باید بتواند ده ها سال بدون مشکل 
سرویس دهد، سائیده نشود، نشکند، ترک نخورد و در 

مقابل ترافیک سنگین ترنس پالت و لیفتراک مقاوم باشد.

با مسطح بودن کفپوش برای مشتریان آسایش فراهم 
نماید.

باید این کفپوش راحت تمیز شود، سائیده نشود، مایعات 
جذب ننماید و در قسمتهایی که نیاز به رعایت بهداشت 

می باشد نیز ویژگی الزمه را حفظ نماید.

برای حفظ ایمنی مشتری باید دارای استانداردهای 
لغزندگی مشخص شده باشد.



TEKSER شرکتی می باشد که در زمینه 
نوسازی کف های قدیمی متخصص شده است. اگر 
کف های شما آنگونه که باید اعمال نگردیده باشد، 
بدون نیاز به توقف تولید و یا با حداقل کاهش تولید 

می توانید کف های خود را به صورت بخش به 
بخش نوسازی نمائید.

TEKSER RN سیستم
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جزئیات راه حل

تنها یک تیم با تجربه در کف های سرامیکی می تواند 
جزئیات فنی را حل و فصل نماید. راه حل های غیر 
حرفه ای طول عمر مفید کف را کوتاه می نماید و به 

لحاظ ظاهری باعث پدید آمدن مشکالتی می گردد.
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حرارات باالی ناشی از خطوط تولید باعث ذوب شدن و ورم نمودن 
کفپوش های اپوکسی می گردد. به دلیل دارا بودن طبقات انبساطی 

متفاوت در کفپوش و بتن زیرین، ترک هایی ایجاد می گردد که 
باعث پدید آمدن مشکالت بهداشتی می گردد. کاشی های شش 

ضلعی با ضخامت 81 میلی متر، حرارات را آرام آرام جذب می 
نماید و مانع وارد شدن شوکهای حرارتی به زیرساخت ها می گردد. 

از اینرو با ثابت نگهداشتن دمای بتن زیرین، مانع از وارد شدن 
خسارت به سطح کف می گردد. برای مثال در گذشته در تاسیساتی 
که محصوالت آردی تولید می نمودند مشکل نظافت وجود داشت، 

کاشی های مربع و یا چهار گوش به دلیل داشتن فاصله درز بیشتر، 
آلودگی بیشتری جذب می نمایند. در کاشی های شش ضلعی به دلیل 

فاصله درز کمتر و درزگیری ماشینی  و هم سطح بودن درزها با 
سطح کاشی، کفپوش بدون نقصان خواهد بود.

کفپوش های سرامیکی شش ضلعی در صنعت مواد غذائی
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اسیدهای ناشی از آب میوه و محصوالت لبنی برای کفپوش ها مانند 
زهر می باشد؛ پوششهای یک پارچه رزین، تغییر رنگ داده و بعد 

از مدتی دچار رنگ پریدگی می گردد. تعمیرات تنها برای فضاهای 
بزرگ قابل انجام می باشد و هرگز نمی توان به صورتی که قابل 

مشاهده نباشد آنها را تعمیر نمود. به ویژه در محیط هایی که تحت تاثیر 
رطوبت و مواد شیمیائی می باشند، کفپوش ها دچار سایش می گردند. 

کاشی های فاقد ویژگی های صنعتی مایعات را جذب نموده و باعث 
رشد میکروارگانیسم ها در داخل کاشی ها می گردد و بدین صورت 
محیطی غیر بهداشتی فراهم می آورد. کف های که بر روی آنها لکه 

های سیاه مشاهده می گردد یک نمونه از این موارد می باشد. در کاشی 
های لعاب دار نیز این وضعیت مشاهده می گردد، زیرا لعاب تنها 

حافظ سطح می باشد. تنها کاشی های شش ضلعی هستند که در طول 
عمر خود یک استفاده مطمئن را فراهم می آورند. کاشی های شش 

ضلعی با ساختار فشرده خود اجازه نفوذ مواد آالینده به درون خود را 
نمی دهد و درنتیجه لکه در آن پدید نمی آید.

کفپوش های سرامیکی شش ضلعی در صنعت نوشیدنی
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  TEKSER
POWERHEX سیستم

کف های صنعتی با سرامیک های شش ضلعی
تمام مواردی که از یک کفپوش صنعتی انتظار می رود ...

سیستم کفپوش ضد سایش، نشکن، با شکل و ضخامت مخصوص به خود، مناسب برای هرگونه ترافیک 
کاری با حداقل فاصله درز و ظاهری یک دست و زیبا »درست همان چیزی است که می خواهید«.

TEKSER POWERHEX مزایای سرامیک های شش ضلعی

با شکل مخصوص، ضخامت و درزهای کوتاه و ناممتد خود برای 
بارهای مکانیکی، حرارتی و شیمیائی مقاومترین کفپوش به شمار 

می آید.

به دلیل ویژگی هایی که کاشی های شش ضلعی دارا می باشند، 
نسبت به کاشی های چهار ضلعی و مربع می تواند شیبهای تند بدون 
بدون هیچگونه بیرون زدگی ایجاد نمایند.  با رساندن هرچه سریعتر 
مایعات و مواد شیمیائی ریخته شده به خروجی ها در نظافت محیط 

نقش مهمی ایفا می نماید.

در کاشی های شش ضلعی از آنجا که کناره های آن کوتاه و در 
چیدمان درزهای آنها ناممتد می باشد، هنگامی که بارهای سنگین 

حتی بر روی چرخ های کوچک نیز حمل گردد، آن بارها با کلیت 
خود نمی توانند به کناره های کاشی فشار وارد نمایند  و بارها تا حد 

ممکن و به مطمئن ترین شکل از سوی کاشی ها حمل می گردد.

با سیستم چیدمان لرزشی، یک زمین صاف بدون بیرون زدگی به 
دست می آید و هم در برابر فشار و هم در برابر بارهای برنده به 

باالترین میزان ممکن مقاومت نشان می دهد. 

امکان چیدمان با درزهای باریک )5.1 – 2 میلی متری( فراهم 
گردیده و بدین صورت امکان ایجاد یک کف بهداشتی فراهم می 

گردد، با پرکردن ماشینی درزها، در درزها ارتعاش پدید نمی آید و 
به بهترین نحو کف مسطح و درزها پر می گردد.

به دلیل دارا بودن ابعاد کوچک، انحرافات چیدمان بسیار کم خواهد 
بود و معموال میزان مسطح بودن کاشی های شش ضلعی نسبت به 

کاشی های بزرگ بیشتر می باشد.

این ابعاد برای جلوگیری از لغزندگی مناسبترین نوع می باشند و 
دارای استانداردهای مختلف ضد لغزندگی می باشند که کلیه نیازهای 

یک محل کار از جمله جلوگیری از لغزندگی را پاسخ می دهند. به 
ویژه در زمین های خیس و روغنی با جلوگیری از لغزندگی، در 

کنار ایمنی کار باعث تسهیل نظافت زمین می گردد.

در سیستم TEKSER POWERHEX از بتن تصفیه شده گرفته 
تا چسپ اپوکسی و درزگیری ماشینی اپوکسی، تمامی امور در یک 
روز انجام گرفته و کلیه لوازم، به صورت کامل به یکدیگر متصل 

می گردد. مواد اپوکسی در زیر  و در درزهای  سرامیک های شش 
ضلعی به یکدیگر جوش خورده و کاشی را از هر طرف می پوشاند.
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بر اساس استانداردهای بین المللی کف محل هایی که مواد 
غذائی در آن تولید، پردازش و انبار می گردند باید دارای 

برخی ویژگی ها باشد و این کفپوش ها دارای استانداردهای 
باال می باشند.

در فرآیند تولید )کوره ها، مخزن های حرارتی، پاستوریزاسیون 
و غیره( و یا استفاده از آب داغ در حین نظافت مورد، کف های 
تاسیسات  تحت تاثیر قرار می گیرد. موادی که برای کفپوش ها 
مورد استفاده قرار می گیرد می بایست دارای انبساط حرارتی 
پائین بوده و بتواند تفاوت های دمائی را جذب نماید. برای این 
امر می بایست با محاسبه انبساط حرارتی برای مواد مناسب با 

درزهای انبساطی صحیح اعمال گردد.

بر اساس نیاز تاسیسات؛

مقاوم در برابر مواد شیمیائی

بهداشت

ویژگی های ظاهری

مقاوم در برابر حرارت

تاسیسات مواد لبنی، صنعت نوشیدنی، آب نبات، بستنی و مواد 
غذای منجمد و هرگونه تاسیسات مواد غذائی همگی دارای مواد 

شیمیائی گوناگون ناشی از تولید و یا نظافت می باشند )برای 
مثال اسید الکتیک،  خون، اسیدهای قند، مواد شیمیائی CIP و 

غیره.( از اینرو در این تاسیسات مقاوت کف در برابر این مواد 
شیمیائی بسیار مهم می باشد.

در تاسیسات مواد غذائی و نوشیدنی، بهداشت به عنوان 
مهمترین نکته در صدر امور قرار می گیرد. کف می بایست 
اجازه جای گرفتن جانواران مضر را ندهد، آب جذب ننماید، 
آلودگی جذب ننماید، راحت ضد عفونی گردد و قابل شستشو 

باشد. در کف نباید ترک و خراش هایی که محل تجمع باکتری 
ها می باشد، پدید آید.

می بایست لغزنده نباشد، ضد خش باشد، به راحتی ترک نخورد، 
در برابر حمل بار سنگین مقاوم باشد. بسیار مهم می باشد که 
متناسب با بارهای ثابت و متحرک، با محاسبه بار نقطه ای و 

توزیعی که بر روی کف حرکت می نماید، مواد مورد استفاده و 
ضخامت و روشهای اجرای آن صحیح تعین گردد.
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TEKSER در FDE و FD سیستم

استفاده از کفپوش سرامیکی صنعتی در صنعت مواد غذائی و نوشیدنی

سرامیک هایی که مورد استفاده قرار می گیرد در برابر مواد شیمیائی مقاوم بوده، میزان انبساط آنها در برابر گرما 
کم بوده، ضدخش و ضد آب بوده، آسان تمیز گردیده و بهداشتی می باشد.

این فرآیند با استفاده از سیستم چیدمانی لرزشی که کیفیت آن در سرتاسر جهان تائید گردیده است انجام می پذیرد، این 
فرآیند در میان روشهای چیدمان کفپوش های سرامیکی دارای باالترین ظرفیت تحمل بار و مقاومت در برابر ضربه 
می باشد، در این سیستم یک کفپوش یک دست حاصل می گردد، بتن، دوغاب اتصال، و دیگر عناصر کف به طور 

همزمان اعمال می گردد که این امر از ایجاد الیه های جداگانه جلوگیری می نماید و با فرآیند درزگیری اپوکسی 
ماشینی، چیدمان لرزشی به پایان می رسد. درزها به طور کامل پر می شود و در پائین و باال فضای خالی ایجاد نمی 

گردد، درزها باعث ارتعاشات نمی گردد.

بدینصورت در صنعت مواد غذائی و نوشیدنی تمام ویژگی ها و استانداردد های مورد نیاز در خصوص کفپوش تامین 
می گردد.

٩

کارخانه های تولید و پردازش مواد لبنی

کارخانجات گوشت و محصوالت گوشتی

کارخانجات تولید کننده نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی

کارخانجات تولید و پردازش روغن های گیاهی و حیوانی

کارخانجات تولید و پردازش مواد غذائی منجمد و کنسرو شده

کارخانجات بستنی

کارخانجات بیسکوئیت و آب نبات

کیک پزی، کوره ها و رستوران ها

آشپزخانه های صنعتی

 و کلیه صنایع غذائی که درآنها رعایت بهداشت
الزامی می باشد.
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کفپوش وابسته کفپوش مستقل

Derpol/TECHNOFLO کاشی و درزگیری اپوکسی Derpol/TECHNOFLO کاشی و لوازم درزگیری اپوکسی

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Serkit 12 + Poliflex 412 / اتصال دهنده 
TECHNOFLO  اپوکسی

بتن تصفیه شده 
)تقویت شده(

کف بتن

 PE اعمال پریمرورق

کف بتن

بتن تصفیه شده

٧

  TEKSER سیستم لرزشی

A

C

E

B

D

F

سیستم چسبی سنتی

یک کف یکپارچه پدید می آورد: بتن، دوغاب اتصال 
دهنده و کلیه عناصر کف در یک زمان اعمال می گردد و 

این امر از ایجاد طبقات الیه الیه جلوگیری می نماید.

این سیستم به صورت الیه های سفت شده جداگانه اعمال 
می گردد. برای مثال بتن سفت شده و سپس چسب بر 

روی آن اعمال می گردد.

بتن تصفیه شده که استفاده خواهد شد با حداقل آب به 
صورت مواد نیمه خشک آماده می گردد. از آنجا که 

میزان آب در داخل بتن کم می باشد، مقاومت بتن بیشتر 
خواهد بود.

بتن تصفیه شده که استفاده خواهد شد به صورت یک بتن 
آماده روان بوده و میزان آب آن بیشتر خواهد بود. 

کف، بتن و کاشی ها همگی با هم فشرده شده و بدین 
صورت ظرفیت تحمل بار کف به حداکثر می رسد.

در این فرآیند بتن فشرده نمی شود فقط با َستّاره اصالح 
می گردد.

با فشردگی حاصله از دستگاه لرزشی چیدمان، سطوح 
بسیار مسطحی به دست می آید.

سطوح کاشی هایی که با دست چیده می شود و با پتک در 
جای خود جاگذاری می گردند هرگز مانند سیستم لرزشی 

مسطح نخواهد بود.

تلرانس های انحراف در چیدمان که شامل استانداردهای 
تولید سرامیک های صنعتی می گردد، به دلیل فشرده سازی 

تمامی کف برطرف می گردد و تا حد ممکن کاشی ها به 
صورت مسطح چیده می شوند. در زیر کاشی ها فضای 

خالی باقی نمی ماند.

تلرانس انحراف در چیدمان کاشی های صنعتی، هنگامی که 
به صورت یکی یکی با دست چیده شده و با پتک جاسازی 
می گردد، پائین آمدن کاشی ها سخت تر می گردد. بیرون 
زدگی ها به وجود می آید و امکان ایجاد فضای خالی در 

زیر به وجود می آید.

با فاصله درزهای باریک در حدود 2 - 3 میلی متر، پس 
از اتمام چیدمان درزها هم سطح با کاشی ها پر شده و این 
درزهای باریک به معنای عدم ایجاد مناطق پر خطر می 

باشد. درزهای باریک و سطح کف کامال در یک سطح قرار 
می گیرند.

فاصله درز پهن تری )در حدود 5 میلی متر و بیشتر( الزم 
می باشد. این درزها اگر به صورت ماشینی با اپوکسی پر 

نشوند، نوسانات های خفیفی رو به پائین خواهد داشت و 
سطح به طور کامل مسطح نمی گردد. اینرو کار پرکردن 

درزها باید مجدد تکرار گردد. 

 Poliflex + Serkit 12 412 التکس اکریلیک 
TECHNOFLO و یا اتصال دهنده اپوکسی
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سیستم کفپوش سرامیکی لرزشی، یک سیستم پیشرفته می باشد که با کیفیت، مقاومت و زیبائی خود 
در سرتاسر دنیا در محیط های بزرگ صنعتی و تجاری ترجیح داده می شود. TEKSER  در این 
سیستم با تامین مواد خود از با کیفیت ترین تولید کنندگان سرامیک، تولید کنندگان رزین و اپوکسی، 

تولیدکنندگان مواد شیمیائی سازه، به همراه تیم آموزش دیده و مجرب خود خدمات خود را به صورت 
آماده برای بهره برداری تحویل می دهد. همچنین در رابطه با کفپوش ها در هر زمینه ای پشتیبانی های 

فنی خود مانند ارائه اطالعات، نقاط فینیشینگ، پروژه سازی، تهیه مشخصات فنی را ارائه می نماید.

تعهد، تجربه و فهرست مشتریان TEKSER  در این حوزه کاری که حاصل سالها تالش و کوشش می 
باشد، کلید اصلی موفقیت وی در حوزه کفپوش سرامیکی در سطح بین المللی می باشد.

کفپوش زمین های محل کار یکبار انجام می پذیرد و برای اینکار حتما می بایست تمامی امور از شیب 
زمین تا پوشش و پایان کار از سوی شرکت ها و تیم های متخصص و اهل انجام بپذیرد.

لوازم درز گیری اپوکسی TECHNO هم از سوی شرکت ما و هم از سوی آزمایشگاه های مستقل در 
آلمان تحت آزمایشات شیمیائی و مکانیکی قرار گرفته است و نتیجه آزمایشات درصورت نیاز ارسال 

خواهد گردید. 

TEKSER کفپوش های سرامیکی صنعتی
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مقرون به صرفه

استانداردها

امنیت

مقاومت

آنتی باکتریال / بهداشتی

نگهداری آسان

در تاسیسات تولید صنعتی حتی اگر امور تعطیل گردد هم بر روی کف در هر چند سانتی متر مربع چندین تن فشار وارد 
می شود. هنگامی که تاسیسات شرع به کار می نمایند، لرزش، ترافیک رفت و آمد و ارتعاشات ها باعث وارد شدن فشار 

مضاعف می گردد. سرامیک های صنعتی که صحیح اعمال شده باشند تحت تاثیر هیچکدام از اینها قرار نمی گیرند.
در محیط های صنعتی  برای حمل بارهایی که چندین تن وزن دارند از ارابه های چرخدار ومخصوص حمل بارهای 

سنگین استفاده می شود.
بر اساس بارهایی که در مقاطع اعمال می گردد توزیع بار بر روی کاشی ها مشاهده می گردد. نتایج آزمون قطعی می 

باشد: با افزایش ضخامت کاشی، نیروی الزمه برای شکستن کفپوش پائینی افزایش خواهد یافت.
قابلیت توزیع فشار کاشی ها، به طور مستقیم به ضخامت کاشی ها ارتباط دارد.

با افزایش ضخامت کاشی، محدوده مخروطی فشار بار بزرگتر می شود.
از اینرو بارهای نقطه ای به طور مساوی در ساختار پائینی توزیع می گردد.

ضخیم بودن هرچه بیشتر کاشی، به معنای محافظت هرچه بیشترساختار زیرین می باشد. مقاومت، به نسبت ضخامت کاشی 
ها افزایش پیدا می کند. برای مثال در کاشی 81 میلی متری به نسبت کاشی 41 میلی متری، ضخامت به میزان 92 % 

افزایش می یابد و در این راستا ظرفیت توزیع بار 56% افزایش می یابد.

تعمیر خسارات به وجود آمده در کفپوش مشکل است و نتایج 
جدی به همراه خواهد داشت، حتی در بدترین شرایط می تواند 

موجب تعطیلی تاسیسات و توقف تولید نیز گردد. برنامه ریزی 
در بدو امر و انتخاب بهترین لوازم در ابتدای کار مقرون به 

صرفه خواهد بود و از مشکالت احتمالی در آینده جلوگیری می 
نماید. هنگامی که با دیگر مواد در بازه زمانی 52 سال مقایسه 

می گردد، کفپوش های سرامیکی صنعتی شاید در ابتدای سرمایه 
گذاری گران به نظر برسد اما از آنجا که نیازی به بازسازی 

ندارند در بلند مدت نسبت به کفپوش های دیگر مقرون به صرفه 
تر خواهند بود.

استانداردهای کفپوش های سرامیکی که TEKSER  به خود 
اختصاص داده است نتیجه خدماتی است که به شرکتهای بین 

الملی ارائه نموده است می باشد، استانداردهای چیدمان سرامیک 
لرزشی با پارامترهایی که از استانداردهای AK-QR آلمان به 

عنوان یک راهنما نیز عبور نموده است، اعمال می گردد.

بر اساس الزامات ایمنی برای جلوگیری از لغزندگی بر روی 
زمین خیس، گزینه های متفاوتی برای سطوح موجود می باشد. 
کاشی های هماهنگ با استانداردهای لغزندگی، در هر حوزه بر 

اساس مورد استفاده آن  انتخاب گردیده و اعمال می گردد.

از امتیازات کفپوش های سرامیکی صنعتی TEKSER  می توان 
به ویژگی های ضخامت سرامیک، ساختار ضد سایش، مقاوم و 

قابل شکلگیری برای هرگونه نیاز، انطباق و اعمال صحیح اشاره 
نمود. در محوطه های که نیاز به مقاومت در برابر مواد شیمیائی 
و بارهای سنگین و ترافیک باال وجود دارد، ده ها سال است که 

کفپوش های مورد استفاده، نام TEKSER  را با کفپوش سرامیکی 
بدون مشکل پیوند زده است.

به دلیل دارا بودن ساختار بسیار متراکم، جذب مایعات از سوی 
سرامیک ها در عمل به میزان صفر می باشد.  تراکم باال و جذب 

مایعات به میزان صفر، به معنای بهداشتی بودن این محصول می باشد.

نظاقت سرامیک ها آسان می باشد. متخصصین بهداشت و ایمنی 
خواهان مقاوم بودن کفپوش ها در مقابل روغن ها، اسیدها و محلول 
های قلیایی می باشند. این موارد نیز از ویژگی های اصلی کفپوش 

های سرامیکی می باشد.

کفپوش های TEKSER  بار های سنگین را حمل می نماید.

رتميلم 40 رتميلم 40 رتميلم 40

رتميلم 12 رتميلم 15 رتميلم 20

رتميلم رتميلم رتميلم
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درساخت و ساز یک تاسیسات، کف نقش اساسی ایفا می 
نماید. کف پایه کل تولید می باشد و ماشین آالت بر روی 

این کف جای داده می شوند، همانند انتخاب پارکینگ 
ماشین آالت و تجهیزات، کف هایی که این سرمایه 

گذاری های ارزشمنمد را حمل نماید و باعث  کسب 
بهره وری باال می گردند نیز می بایست با دقت انتخاب 
گردیده، پروژه سازی شده و در نهایت تطبیق داده شوند.

امکان بارهای سنگین مکانیکی را فراهم می آورد

در برابر مواد شیمیائی مقاوم می باشد

امکان بخار شوئی )steam jet( فراهم می باشد

مقاوم در برابر حرارت – در دمای باالی 001 درجه سانتی 
گراد هم سیستم بدون مشکل کار می کند

 قسمتهای کوچک به صورت مستقل قابل تعمیر می باشند

مقاوم در برابر سایش - زمینهایی سخت تر از  فوالد پدید می 
آورد، اما با الماس قابل سایش می باشد

می توان واحد های تولید و ماشینهای سنگین مونتاژ نمود

میزان جذب آب از 0.05 % نیز کمتر است

همچنین نیازی به یک پوشش محافظ سطح ندارد

نظافت آسان و هزینه کم جهت نگهداری

قیمت در مقایسه با عملکرد آن بسیار مقرون به صرفه می باشد

مزایای سرامیک

کفپوشهایی همواره تمیز)بهداشتی( و مقاوم

چرا سرامیک؟
ویژگیهای مقاومت، نظافت آسان و خدمات بدون مشکل در طول سالها، به ویژه در صنعت غذائی از 

اساسی ترین ویژگی های مورد انتظار از کف می باشد.
در کفپوشهایی هایی که TEKSER  ارائه می نماید اگر دها سال هم بگذرد برای تاسیسات شما همواره یک 

انتخاب درست خواهد بود.
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با به پایان رساندن موفقیت آمیز بیش از 
هزار پروژه، با چیدمان 1.5 میلیون مترمربع 

کفپوش سرامیکی و صدها مشتری خود 
 Carrefour, Dr.Oetker, Coca-Cola,(
 Heineken, Tuborg, Carlsberg, Efes,
 Ulker, Danone, Real, Metro, B&Q

  TEKSER )– Koçtaş, Milco, Migros
خدمات خود را بر اساس استاندارد و نرم های 

بین المللی سرامیک فنی ارائه می نماید که 
کیفیت باالی آن در سطح بین المللی مورد قبول 

واقع گردیده است.
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ده سال نخستی که در شرایط سخت کاری در تاسیسات صنایع سنگین )پاالیشگاه های نفتی، صنعت فلزی، 
حوضچه های اسید و غیره( شکل گرفته است، برای TEKSER  تجربه بزرگی در تهیه کفپوش های مقاوم در 

برابر بارهای فیزیکی، حرارت و مواد شیمیایی فراهم آورده است.

مقاوم در برابر 005 درجه سانتیگراد حرارت و هرگونه اسیدهای کنستانتره و رزینهای مقاوم در برابر 051 
درجه سانتیگراد حرارت و مواد شیمیائی بسیار قوی در دامنه محصوالت شرکت جای می گیرد.

تجربه ای که در شرایط سنگین صنعتی به دست آمده است، TEKSER را صاحب تخصص الزمه در تامین 
استانداردهای بهداشتی بسیار مهم و مورد نیاز صنایع غذائی و نوشیدنی با عمر مفید باال نموده است.

شرکت با اختراعات و نوآوری های خود در کفپوشهای سرامیکی صنعتی، به ویژه در سیستم کفپوش های 
سرامیکی لرزشی در ترکیه در موقعیت رهبر و پیشرو در این حوزه می باشد.

در راستای نیازهای بهداشتی رو به افزایش و باال رفتن درخواست ها در لزوم تعمیرات کف در مراکز کاری 
قدیمی، باعث گردیده تا TEKSER  در خصوص بازسازی کف هایی بادوام  و سریع  جزء شرکتهای انگشت 

شمار دنیا باشد.
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