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از یک تخته یا بدنه چوبی، پوشیده شده با الیه  صفحات پیش ساخته آماده به نصب گرانکس متشکل

این الیه تمام وجوه این بدنه را به . و هیدروکسید آلومینیوم استای کامپوزیتی از جنس پلی استر 

و  گرفته تا آن را نسبت به نفوذ حرارت، آب و یا مواد شوینده دیگر به گونه ای مقاومگونه ای فرا 

شکل زیر . کند که بتوان از این صفحات در آشپزخانه به عنوان رویه کابینت استفاده نمود بهداشتی

 .را نمایش می دهد های آن نمایی از پروفیل یا مقطع برش خورده گرانکس و جزئیات اندازه

 

  میلیمتر 2رویه از جنس گرانیت مصنوعی یا کورین به ضخامت                 

 

 لبه های از جنس کورین                                                                                                                           

میلیمتر 6به ضخامت   

 

 

 

 

 میلیمتر 1زیره از جنس کورین به ضخامت                   

 

به صورت  صفحات پیش ساخته آماده به نصب گرانکسهمان گونه که در شکل باال مشخص است، 

این  .اند پوشانده شده (Solid Surface)گرانیت مصنوعی  کلی در همه وجوه با الیه ای از کامپوزیت

 . می شوند تولیددر جدول ذیل  ذکر شده ضخامت استاندارد، با ابعاد 2 صفحات در

 

 وزن طول عرض ضخامت بدنه گرانکس

 کیلوگرم 37 میلیمتر 0122 میلیمتر 022 میلیمتر 23 ام دی اف مجاور دیوار

 کیلوگرم 02 میلیمتر 0122 میلیمتر 072 میلیمتر 23 ام دی اف اپن و میز

 کیلوگرم 33 میلیمتر 3022 میلیمتر 022 میلیمتر 23 افام دی  اپن، جزیره و میز

 کیلوگرم 07 میلیمتر 2022 میلیمتر 022 میلیمتر 72 ام دی اف مجاور دیوار

 کیلوگرم 07 میلیمتر 2022 میلیمتر 072 میلیمتر 72 ام دی اف اپن و میز

 کیلوگرم 02 میلیمتر 3022 میلیمتر 022 میلیمتر 72 ام دی اف اپن، جزیره و میز

 کیلوگرم 33 میلیمتر 0122 میلیمتر 072 میلیمتر 02 نئوپان اپن و مجاور دیوار 

 کیلوگرم 37 میلیمتر 3022 میلیمتر 022 میلیمتر 02 نئوپان اپن، جزیره و میز

 کیلوگرم 0.7 میلیمتر 2022 میلیمتر 07 میلیمتر 12 - قرنیز

 کیلوگرم 2.0 میلیمتر 002 میلیمتر 07 میلیمتر 0 - لبه

 

 .تمامی صفحات گرانکس مجاور دیوار به همراه یک قرنیز در پک بسته بندی ارائه می شوند

هستند، لذا کامال ضد آب  و اپن دارای دو لبه طولی سرتاسری تمامی صفحات گرانکس مجاور دیوار

 .در پک بسته بندی ارائه می شود ،جهت پوشاندن کناره های صفحهاضافی عدد نوار لبه  2 بوده و

د، لذا در ظرف چند دقیقه قابل تمامی صفحات گرانکس جزیره و میز در هر چهار طرف دارای لبه هسن

 .نصب و تحویل به مشتری می باشند

رفتن شکل، اندازه و حداقل سفارش قابل تولید اندازه های دیگر بنا به درخواست مشتری و با در نظر گ

 . ندو ارائه می باش

  

(ام دی اف یا نئوپان)بدنه یا مغز چوبی   




