
  

تزهٍَد ًوا ٍ کفچَب     



  رٍش ایي در .تخار ٍ حزارت است هْن عاهل دٍ اساس ٍ پایِ تز رٍضی تزهٍٍَد
 را چَب هعایة ٍ ًَاقع سیادی تسیار حذ تا عاهل دٍ ایي کوک تا خالغِ طَر تِ

 ساًتی درجِ 215-180 حزارت تا چَب تزهٍٍَد، رٍش در .ًوایذ هی تزطزف
  ایي تِ رسیذى اس پس چَب هغش ضَد، هی خطک َّا گزدش ٍ تخار تا ّوزاُ گزاد
 ّیچگًَِ اس فزآیٌذ ایي در .هاًذ هی تاقی دها ایي در ساعت 3 الی 2 هذت تِ دها،
 .ضَد ًوی استفادُ ضیویایی هادُ

 
 

 .هی دّذ تغییز را چَب ضیویایی ٍیژگی ّای تزهٍٍَد فزآیٌذ در تخار اس استفادُ  
 چَب در رطَتت تَسیع ٍ هی گزدد تیزُ چَب تزهٍٍَدرًگ فزایٌذ ًتیجِ در

 حزارتی تیوار در .یاتذ هی تْثَد ًیش آى حزارتی عایق خاغیت ٍ هی ضَد یکٌَاخت
 ٍیژگی ّای تیطتز ّوچٌیي گزدد؛ هی هقاٍم پَسیذگی هقاتل در چَب تزهٍٍَد
 اعوال تزهٍٍَد تِ کِ تاالیی دهای .هیزٍد تیي اس سیادی حذ تا چَب ًاهطلَب
 عوذُ خزٍج ٍ اسیذّا تجشیِ ٍ سلَلشی ّای سًجیزُ ضذى ضکستِ تاعث هی ضَد

 قارچ اًَاع ٍ حطزات ٍ ارگاًیسن ّا ریش رضذ تزای را هحیط ٍ هی ضَد چَب رسیي
 .هی ساسد ًاهٌاسة کپک ٍ
 

 تزهٍٍَد چیست



 
  
  

 :  STORANSOچوب ترمووود   انواع محصوالت
 

Thermo Clad ( ترمو نما  ) 
Thermo Sauna ( ترمو سنا) 

Thermo desk ( ترمو کف) 
Other End Uses (محصوالت دیگر ترمو) 

 
 
 
 
 

  ّستٌذ دًیا چَتْای تْتزیي ًَع اس کِ ، فٌالًذ ّای جٌگل غٌَتز ٍ کاج درختاى اس عوَها کِ است آلی ایذُ هتزیال  فٌالًذ Storaenso ضزکت هحػَالت
 تاثیز تحت ٍ خزاتی هعزؼ در کِ هکاًْایی خػَظ تِ کار اًتْای در استفادُ جْت ضزکت ایي هحػَالت .ضًَذ هی ساختِ (PEFC) لیساًس تحت ،

 تا ضَد هی سثة پایذاری ٍ ظاّزی جذاتیت .داخلی ًواّای ٍ ّا تاغچِ فضای ّا، پٌجزُ تیزًٍی، ًواّای هاًٌذ دارًذ؛ قزار ًاهٌاسة َّایی ٍ آب ضزایط
 اس عوذتاً  ضزکت ایي تزهٍٍَد هحػَالت ..تاضذ ساسی کف ٍ اثاثیِ داخلی، ّای پٌل ًواّا، در هٌاسثی اًتخاب (STORAENSO) رسیي تذٍى هحػَل

   .فٌالًذ ّای جٌگل غٌَتز یا کاج چَب



ٍ ای بسیار کیفیتی مقررات پًشش تحت Storaenso شرکت تًلیذات   جامع مقررات کمپاوی، ایه کیفیت کىترل سیستم .می شًد تًلیذ سخت گیراو
 بیشتر، اطمیىان جُت شرکت ایه حال ایه با می باشذ، محصًل کیفیت با تًلیذ بٍ قادر کمپاوی ایه اگرچٍ .می کىىذ پیادٌ را D ي S کالس ترمًييدَای

 ي کییفیت َای وامٍ گًاَی تریه معتبر کسب بٍ مًفق شرکت ایه ایىري از .است ومًدٌ يضع خًد محصًالت بیشتر َرچٍ کىترل برای را بیشتری مقررات
   .است اوجمه ایه اعضای معتبرتریه از Storaenso شرکت کٍ است رسیذٌ ثبت بٍ ترمًييد بیه المللی اوجمه تًسط ترمًييد.  است شذٌ زیستی محیط

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 UTSهقطع 
 UTS  19*117:   اتعاد 

 D: ًَع تزهَ 
 (کاج )   PINE: ًَع چَب 



   SHPهقطع 
 SHP  19*117:   اتعاد 

 D: ًَع تزهَ 
 (کاج )   PINE: ًَع چَب 

  



   SHPهقطع 
 SHP 42*42:   اتعاد 

 D: ًَع تزهَ 
 (کاج )   PINE: ًَع چَب 

  



  DECKهقطع 
 DECK 26*93:   اتعاد 

 D: ًَع تزهَ 
 (کاج )   PINE: ًَع چَب 



 فنالند Storaensoمزایای چوب ترموود 
 
 
-  طَالًی در تزاتز سایص ٍ ضزایط جَی هختلفال اتهقاٍهت ٍ 
-  ًػة آساى ٍ سزیع 
- قاتلیت تزش ّاللی جْت هحل ّای قَس دار 
- ضستطَ ٍ ًگْذاری آساى 
- عایق حزارتی عالی 
- ٍسى کن 
- تذٍى تاثیز هخزب تز سالهت اًساى 
-  تافت خالع ٍ یکٌَاخت 
- رًگ سیثا 
- هقاٍم در تزاتز پَسیذگی ٍ حولِ حطزات 
- فاقذ غوغ، خلَظ ٍ یکٌَاختی 
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