شـرکت تخته فشـرده شـمال ،پیشـگام در صنعت تخت هخرد هچـوب در ایران
و از جملـه بنیانگـذاران ایـن صنعـت در سـال  1353آغـاز به کار کـرد .واحد
تولیـدی ایـن شـركت واقع در سـاری ،از پیشـروان صنعـت نئوپـان در ایران می
باشد.
ایـن شـرکت در راسـتای برنامـه های توسـعه خود با بهـره گیری از تکنولـوژی روز
و متخصصـان خبـره و بـا تجربـه همـواره اقـدام بـه معرفـی محصـوالت و راهکارهای
جدیـد در صنعـت تختـه فیبـر نمـوده اسـت .نـوآوری و تنـوع محصـول حاصـل از ایـن
رویکـرد باعث شـده تا سـهم قابل توجهی از نیاز کشـور توسـط این مجموعـه مرتفع گردد.
آنچـه اینـك بهعنـوان الگـوی علمـی در سـرلوحهی فعالیتهـای تولیـدی این شـرکت
قـرار دارد ،تولیـد بـا بیشـترین توان و حداقـل آالیندگی زیسـتمحیطی اسـت .رعایت
الگوهـای زیسـتمحیطی مختلـف اروپایی و سـایر نقاط جهـان ،یكی دیگـر از مهمترین
محورهـای فعالیـت واحد تولیدی تخته فشـرده شـمال اسـت.

سـازگـــــار بــــا
محیـــط زیســت

تح ــت لیس ــانس
 funderاتری ــش

دارای استاندارد
اروپـــــــا

نشان انطبـاق با
استـانـدارد ملی

چسـب مـورداسـتفاده در محصـوالت ایـن كارخانـه از نـوع  UFبـا درصد بسـیارپایین
فرمالیـن آزاد ،ضامـن سلامت مصرفکنندگان اسـت.
مقاوم در برابر کیفـیـت رنـــگ
اشعه ماورا بنفش و الک روکـــش
در تغییــــر رنگ

همچنیـن بـه منظـور حفظ منابـع طبیعی و جنگل های كشـور یکی از کارهای اساسـی
در ایـن مجموعـه ،مصـرف مـواد غیرقابـل اسـتفاده بـرای دیگـر صنایـع ،مثـل ضایعات
چوبـی و سرشـاخههای درختـان باغی اسـت.

Design : Sarobon Studio
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مقاوم در برابر
روغن و مایعات

مــــقــاوم در
برابر سـایـــش

کیفیت بـــرش

زیـبـایــــــــی
روکــش طبیعی

مـقاوم در برابر
اسیــــد هـــــا

مقـاوم در برابر
آتــش سیگـــار

تهران ،خیابان پاسداران ،خیابان نارنجستان سوم ،پالک ،10
ســاختــمـان پــویــا .کـد پستی19579 - 16973 :
تلفـن 22 82 86 01 :فکـس22 82 86 06 :

w w w . t f s c o . n e t
s a l e s @ t f s c o . n e t

تولید تخته فشرده شمال با افتخار

نئوپان خـام

کاغذهای پایه چاپ و تولید شده در اروپا

Made by TFS Co., with pride

شركت تختـه فشرده شمـال با ظرفیت اسمی  120هزار متر مكعب نئوپان سـاده در سـال ،حجم عمدهای از نیاز كشور را در این زمیـنه
تامیـن میكند .مهمترین ویژگیهـای تولیدی این شرکـت عبارت است از:
 تولید محصوالت با مقاومت مكانیكی فـرات ر از استانداردهـای ملـی و بینالمللی
تولید محصوالت ظریف با بیشترین میزان صافی در سطح نئوپان و آماده برای نصب انواع روكش و رنگآمیزی در سطح
 ارائـهی محصوالت با كیفـیت باال و منطبق با استانداردهـای جهـانی ،با كمتـرین میزان انحـراف از مقادیر تعییـن شده
ابعاد تولیدی به شرح جدول ذیل می باشد :
طـــول

 420 ، 366 ،260، 220و  440سانتی متر

عـــرض

183 ، 122و  204سانتی متر

ضخامت

 5الــی  38میلیمتر

تولید اروپــا

نئوپان با روکش مالمینه

نئوپان با روکش فینیش فویل

تـاچ وود Touch Wood

Printed in Europe

روكشهــای مالمین ـهی ایــن شــركت توســط باســابقهترین تولیدكننــدگان اروپایــی کاغــذ
تولیــد و بــا رزیــن مالمیــن اشــباع شــده و ســپس بــا اســتفاده از جدیدتریــن روش تولیــد،
بــر روی ورقههــای نئوپــان پــرس میشــوند .محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت در ابعــاد
 2/60 × 2/04 × 0/016متر ،دارای تنوع گسترده ای از نظر رنگ و طرح هستند.

M001

تولید اروپــا

جدید

M109

Made in Europe

M031

M085

Made in Europe

خط روكش شركت تخته فشرده شمال با بهرهگیری از جدیدترین فناوری و استفاده از مواد اولیهی مرغوب اروپایی ،قادر به تولید حجم
عمدهای از نیاز كشور می باشد.
كنترل مداوم محصوالت باعث شده است كیفیت روكشهای این شركت همواره یكنواخت و قابل رقابت با محصوالت خارجی باشد .روکش
فینیش فویل از معتبرترین شرکت های اروپایی تهیه شده که از ویژگی های بارز آن می توان به شفافیت و زیبایی و مقاومت آن در برابر اثر
نوشابه ،سایر مواد حاوی اسید خوراکی و همچنین نور آفتاب نام برد.

L03

محصول
جـدید

EL40

EL09

از مشخصات بارز این محصول ،ظاهر بسیار طبیعی و گرم آن است که شبیه روکش طبیعی چوب بوده و بر زیبایی آن به طرز چشمگیری
افزوده است .این محصول دارای شیار و بافت طبیعی چوب می باشد که قابل لمس است .طرح های چوب این محصول Synchronized
بوده و بر خالف محصوالت مالمینه ،طرح کرم پلیت با طرح چوب همخوانی دارد .سبک های مدرن و کالسیک تاچ وود دارای رنگ ،طرح و
رگه های مختلفی هستند که قابلیت انطباق با هر محیطی را داشته و احساس آرامش و گرما را القا میکنند .همچنین طرح های انحصاری
و خاص بر اساس سفارش قابل تولید می باشند .از دیگر مزیت های تاچ وود عالوه بر زیبایی و جذابیت ،کیفیت روکش آن می باشد .الزم به
ذکر است محصوالت جدید کارخانجات معروفی مانند  IKEAبا استفاده از تاچ وود تولید می شوند.
جدید

TW099

جدید

TW105

TW100

TW106

نئوپان مقاوم در برابر رطوبت

Water
Resistant

M102

نئوپـان مقـاوم در برابـر رطوبـت محصولـی ایـده آل بـرای اسـتفاده در محیط هایی
اسـت کـه میـزان رطوبـت بـاال و مـداوم بـوده و امـکان تمـاس آب بـا ورق وجـود
دارد ،ایـن محصـول دارای مقاومـت خمشـی ،مقاومـت داخلـی و سـختی بیشـتری
نسـبت بـه انـواع اسـتاندارد نئوپـان می باشـد .همچنین درصـد واکشـیدگی بعد از
 24سـاعت غوطـه وری در آب بـه مراتـب کمتـر از  MDFاسـتاندارد اسـت.

مـــــوارد استفـــاده:
 مناطق جغرافیایـی مرطوب
 سطوح کابینت و اطراف سینک آشپزخانه
 کابینت های داخـل حمـام و دستشویـی

MSB
مـــــوارد استفـــاده:
 غرفه سـازی
 عایق صوتی

www.tfsco.net

جدید

این محصول به دو صورت

M070

M078

EL88

EL92

EL89

TW095

TW097

TW108

جدید

TW109

خام و با روکـش مالمینه در

TW103

دسترس مـیباشد.

قابل تولید در دو نوع معمولی و MSB +

 قابل استفاده در دکوراسیون
 کف ســازی و ایـزوالسـیون
 جعبـه سـازی و بستـه بندی

M116

جدید

M115

M101

EL91

EL20

EL67

جدید

TW101

TW096

جدید

محصول
جـدید

M060

M059

M079

EL59

EL36

EL80

جدید

جدید

TW102

TW107

TW098

TW003

MSB
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