
02144450682

کانکس pvc چگونه ساخته می  شود؟

pvc .از بهترین کانکس هایی است که برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد pvc کانکس
نوعی از محصوالت پالستیکی بوده که در صنایع پتروشیمی تولید می شود و از آن برای ساختمان سازی
و تولید کانکس بهره گرفته می شود. تا پایان این مطلب ما را همراه کنید تا شما را بیشتر با کانکس

pvc و چگونگی ساخت آن آشنا کنیم.
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

کانکس pvc چه نوع کانکسی است؟
pvc همه چیز در مورد کانکس

اجرای ساندویچ پانل
برای اطالعات بیشتر در مورد اجرای ساندویچ پانل کلیک کنید

اجرای ساندویچ پانل
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کانکس pvc چه نوع کانکسی است؟

پوشش از  آن ها  داخلی  دکوراسیون  و  معماری  در  که  هستند  کانکس های  همان   pvc کانکس
اجرای و  طراحی  برای  متریال ها  بهترین  از  سی  وی  پی  پوشش  گرفته اند.  بهره   pvc داخلی 
دکوراسیون های داخلی بوده و از تنوع رنگی باالیی هم برخوردار است. بهره گیری از پی وی سی
برای تولید کانکس ها می تواند موجب تولید کانکس هایی گردد که به خوبی در مناطق شرجی

می توانند، دوام می آورند و برای این مناطق مورد استفاده قرار بگیرند.

pvc همه چیز در مورد کانکس



pvc مزایای استفاده از کانکس  های

همانطور که ساندویچ پانل دیواری می تواند همراه با مزایای مختلفی باشد، قطعًا پی وی سی
مزیت های مهمترین  جمله  از  می آورد.  وجود  به  را  کانکس  این  برای  را  فراوانی  مزایای  هم 

بهره گیری از کانکس های پی وی سی موارد زیر هستند:
دارا بودن تنوع باال

استحکام در برابر نفوذ حشرات
قیمت بسیار مناسب

ضخامت باال
ضد آب بودن

pvc اهمیت استفاده از کانکس  های

باالیی برخوردار هست و مانند ساندویچ پانل از اهمیت بسیار   pvc از کانکس های استفاده 
از جمله سقفی می توانند در حوزه ساخت و ساز و و حوزه های متفاوت به کار گرفته شوند. 
زیبایی و مقاومت بسیار این است که   pvc کانکس های از  استفاده  اهمیت  مهمترین دالیل 

خوبی دارد و شما می توانید از این سازه استفاده های مختلفی را داشته باشید.

کانکس پی وی سی را چگونه می  سازند؟

نمره های با  تیرآهن هایی  از  برای شاسی آن  تا  برای ساخت کانکس پی وی سی الزم است 
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نمره های با  تیرآهن هایی  از  برای شاسی آن  تا  برای ساخت کانکس پی وی سی الزم است 
متناسب استفاده شود. برای ساخت اسکلت کانکس پی وی سی هم از پروفیل هایی با ابعاد
پانل های ساندویچ  از  کانکس ها  نوع  این  بیرونی  بخش  برای  می کنند.  استفاده  مناسب 
به پوشش  این  از  استفاده  را می پوشانند.  بیرونی  آنها بخش  کمک  با  و   PVCاستفاده شده 
سبب ضخامت استانداردی است که دارد. برای پوشش بخش داخلی کانکس هم از ورق های
به کمک را  این نوع کانکس  بهره گرفته می شود. در ساخت کانکس پی وی سی، کف   pvc
تخته های چند الیه ضد آب و ورق pvc می پوشانند. در و پنجره هم از جنس upvc بوده که
می تواند موضوع  این  البته  بود.  خواهد  برخوردار  باالیی  بسیار  کیفیت  از  و  است  جداره  دو 

امنیت کانکس را هم نسبت به دیگر کانکس ها افزایش دهد.

pvc کاربرد کانکس  های

در تولید کانکس پی وی سی با توجه به اینکه از ورق های پی وی سی استفاده می شود، برای
محیط زیست هیچ ضرری ندارند و فاقد هرگونه سم هستند. با توجه به اینکه این کانکس ها
خطری برای محیط زیست ندارند پس می توان به آسانی آنها را در طبیعت مورد استفاده قرار
و پوسیدگی  دچار  راحتی  به  هوایی  و  آب  تغ몭رات  برابر  در  سی  وی  پی  کانکس های  داد. 
خوردگی نخواهند شد. از جمله مهمترین دالیلی که سبب شده این کانکس ها بسیار پرکاربرد
باشند این است که قابلیت پرس کاری و خم کاری خوبی دارند و همین موضوع توانسته آنها

را به مهمترین و کاربردی ترین کانکس ها تبدیل کند.

pvc قیمت کانکس  های

کانکس های پی وی سی با توجه به اینکه از بهترین متریال برای ساخت آنها استفاده می شود
که باشید  داشته  نظر  در  باید  البته  دارند.  را  باالتری  قیمت  کمی  کانکس ها  دیگر  به  نسبت 
بود و برای مصرف کننده خواهد  ایجاد شرایط مساعد  با  این کانکس همراه  افزایش قیمت 
می تواند از مزیت های فراوانی که این نوع کانکس دارند بهره بگیرد. شما باید پیش از این که
کانکس پی وی سی را خریداری کنید حتمًا در ارتباط با قیمت آن اطالعاتی را به دست آورید.
قیمت کانکس آی پی وی سی با توجه به عوامل مختلفی از جمله ابعاد آن و طراحی که دارد
متغیر بوده و نمی توان یک نرخ ثابت را برای آن بیان کرد. برای تهیه کانکس pvc و به دست

آوردن قیمت آن می توانید با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید.

https://en.wikipedia.org/wiki/PVC_(disambiguation)


سخن پایانی

این مطلب سعی در  که  بود  مباحثی  از جمله مهمترین  آن  کانکس pvc و چگونگی ساخت 
از مهم ترین مصالح پر کاربرد در صنایع گوناگون کردیم به آن بپردازیم. این روزها pvc یکی 
تبدیل شده و می توانیم بگو몭م برای تولید کانکس بسیار مناسب و مطلوب به شمار می آید.
البته و  بوده  برخوردار  کمی  وزن  از  می شوند  تولید  سی  وی  پی  وسیله  به  که  کانکس هایی 
را خود  خاص  ویژگی های  و  کاربرد  و  کانکس  از  مدل  این  هستند.  دارا  هم  خوبی  مقاومت 
دارند و البته قیمت مناسب و مقرون به صرفه هم برای آنها در نظر گرفته شده است. طراحی
و شیوه ساخت کانکس پی وی سی سبب شده تا هر روز طرفداران این نوع کانکس بیشتر
و پانل  ساندویچ  اجرای  البته  و   pvc کانکس  زمینه  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  شود. 
ساندویچ پانل متراژ پا몭ن می  توانید همین االن با مشاوران ما در ام جی سازه ارتباط برقرار

کنید.

امتیازدهی

https://mjsazeh.com/


گروه صنعتی ام جی سازه با اتکا به تجربه و استفاده از مهندسین و متخصصین مجرب و متعهد یکی از قویترین

و بهترین مجموعه های اجرای سازهای پانلی در کشور را داراست.

دسترسی سریع

خدمات مانمونه کارها

درباره مابالگ

تماس با ما

اطالعات تماس

۳ تهران، کن، خیابان دره زرنوجنوبی انتهای کوچه درویش کوچه میان دزک پالک

02144450682

info@mjsazeh.com



آخرین اخبار

کانکس pvc چگونه ساخته می  شود؟

13 مارس 2023 

پیمانکار ساندویچ پانل باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

12 مارس 2023 

 از تیم طراحی سایت و سئو سایت تابان شهر انرژی گرفته با 
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