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فـوم رول
www.foamiran.com

021 - 57719

فـوم رول
فــوم رول فومیــران محصولــی صنعتــی بــوده کــه قابــل
اســتفاده در صنایــع گوناگــون مــی باشــد .ایــن فــوم
رول دارای اســتحکام بــاال و دانســیته مناســب بــوده
و دارای مقاومتــی بــاال در برابــر کشــش ســطحی و
پارگــی مــی باشــد.
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Foamiran co.

فــوم رول فومیــران در ابعــاد و ضخامــت هــای مختلــف بســته بــه
نیــاز مشــتری تولیــد مــی گــردد کــه قابــل اســتفاده جهــت زیــر
ســازی پارکــت ،صنایــع کیــف وکفــش ،عایــق کاری و  ...مــی باشــد.
نــوع جدیــدی از فــوم رول بــا نــام فــوم رول آجــدار دارای آج هایــی
بــر روی ســطح محصــول بــوده کــه بــرای تولیــد صنــدل رو فرشــی،
صنــدل هــای هتلــی و صنــدل یکبــار مصــرف مناســب مــی باشــد.

طول و عرض ()cm

ضخامت mm

ویژگی ها

- 100 * 1.5

50 * 1.5

1

- 100 * 1.5

50 * 1.5

1.5

- 100 * 1.5

50 * 1.5

1.8

- 100 * 1.5

50 * 1.5

2

- 100 * 1.5

50 * 1.5

2.5

- 100 * 1.5

50 * 1.5

3

- 100 * 1.5

50 * 1.5

4

ضخامت های مختلف •

- 100 * 1.5

50 * 1.5

5

استحکام باال •

- 100 * 1.5

50 * 1.5

6

- 100 * 1.5

50 * 1.5

7

- 100 * 1.5

50 * 1.5

8

- 100 * 1.5

50 * 1.5

9

- 100 * 1.5

50 * 1.5

10

انعطاف پذیری •

زیــر ســازی پارکــت ،صنایــع کیــف و کفــش ،عایــق کاری،
خــودرو ســازی ،ســاختمان.

موارد استفاده

شرکت فومی ران
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ورق فـوم
www.foamiran.com

021 - 57719

ورق فـوم
نفــوذ فــوم در شــاخه صنعــت منجــر بــه تولیــد انــواع ورق
فــوم در ضخامــت و رنــگ هــای مختلــف گردیــده ،کــه هــر
مــورد متناســب بــا نــوع کاربــرد در بخشــی از صنعــت
اســتفاده میشــود .از ورق فــوم هــا در مــوارد گوناگونــی
همچــون صنعــت خودروســازی ،صنایــع کیــف و کفــش،
عایــق کاری و  ...اســتفاده مــی شــود.

www.foamiran.com

n.com
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تی ممتاز
تــی ممتــاز یکــی از انــواع ورق فــوم ،قابــل
اســتفاده در صنایــع مختلــف و بــرای کاربردهای
متفــاوت مــی باشــد.
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ضخامت mm
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30

n.c

ra

mi

foa

w.

ww

ویژگی ها
رنگ بندی متنوع •
مقاوم در برابر نفوذ آب •
مقاوم در برابر مواد شوینده •
دارای درجه سختی متناسب با کاربرد •

صنایع کیف و کفش،صنایع خودروسازی،صنایع ارتوپدی،
تی پالستیکی شیشه شور و زمین شور،ضربه گیر مهد کودک.

موارد استفاده

شرکت فومی ران
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ورق ممتاز
ورق ممتــاز یکــی از انــواع ورق فــوم ،قابــل
اســتفاده در صنایــع مختلــف و بــرای کاربردهای
متفــاوت مــی باشــد.
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ویژگی ها
رنگ بندی متنوع •
مقاوم در برابر نفوذ آب •
مقاوم در برابر مواد شوینده •
دارای درجه سختی متناسب با کاربرد •

صنایــع کیــف و کفش،خودروســازی،درزگیر،ضربه گیر،اســباب بــازی
کــودکان ،فــوم هــای پشــت چســبدار.

موارد استفاده
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Foamiran co.

فـوم ارتوپدی
فــوم ارتوپــدی فومیــران تولیــد شــده بــا اســتفاده از
مرغــوب تریــن مــواد اولیه،جهــت اســتفاده در مصــارف
پزشــکی وتولیــد انــواع محصــوالت آتــل بنــدی مــی باشــد.
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طول و عرض ()cm

ضخامت mm

110 * 170

30

ویژگی ها
قابل شستشو •
بهداشتی •
سازگار با پوست •
مقاوم و با دوام •

تولید محصوالت ارتوپدی و آتل بندی

موارد استفاده

شرکت فومی ران
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پلی اتیلن
پلــی اتیلــن یکــی از انواع ورق فــوم ،قابل اســتفاده
در صنایــع مختلــف و بــرای کاربردهــای متفــاوت
می باشــد.

www.foamiran.com

طول و عرض ()cm

ضخامت mm

120 * 180

30

ویژگی ها
رنگبندی متنوع •
مقاوم در برابر نفوذ آب •
مقاوم در برابر مواد شوینده •
دارای درجه سختی متناسب با کاربرد •

صنایع خودروسازی،تولید واشر،درزگیر ساختمانی

موارد استفاده
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Foamiran co.

فشرده سخت
ورق فشــرده ســخت یکــی از انــواع ورق فــوم ،قابــل
اســتفاده در صنایــع مختلــف و بــرای کاربردهــای
متفــاوت مــی باشــد.

www.foamiran.com

طول و عرض ()cm

ضخامت mm

110 * 160

30

ویژگی ها
رنگ بندی متنوع •
مقاوم در برابر نفوذ آب •
مقاوم در برابر مواد شوینده •
دارای درجه سختی متناسب با کاربرد •

صنایع کیف و کفش ،ضربه گیر

موارد استفاده

شرکت فومی ران
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تی صنعتی

تی صنعتی یکی از انواع ورق فوم ،قابل استفاده در صنایع مختلف و برای کاربردهای متفاوت می باشد.

طول و عرض ()cm

ضخامت mm

120 * 180

30

ویژگی ها
رنگ بندی متنوع •
مقاوم در برابر نفوذ آب •
مقاوم در برابر مواد شوینده •
دارای درجه سختی متناسب با کاربرد •

صنایــع ساختمانی،خودروســازی،صنایع حرارتــی و
برودتی،درزگیر،محصــوالت طبــی و ارتوپدی،تــی هــای
زمیــن شــور،صنایع بســته بندی،عایــق و ضربــه گیــر.

موارد استفاده

www.foamiran.com

www.foamiran.com
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دو رو آج 7و8
ورق دو رو آج یکی از انواع ورق فوم ،قابل استفاده در

صنایع مختلف و برای کاربردهای متفاوت می باشد.
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طول و عرض ()cm

ضخامت mm

80 * 110

20

ویژگی ها
رنگ بندی متنوع •
مقاوم در برابر نفوذ آب •
مقاوم در برابر مواد شوینده •
دارای درجه سختی متناسب با کاربرد •

صنایع کیف و کفش

موارد استفاده

شرکت فومی ران
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دو رو آج سوزنی
ورق دو رو آج سوزنی یکی از انواع ورق فوم ،قابل استفاده

در صنایع مختلف و برای کاربردهای متفاوت می باشد.

طول و عرض ()cm

ضخامت mm

80 * 110

20

ویژگی ها
رنگ بندی متنوع •
مقاوم در برابر نفوذ آب •
مقاوم در برابر مواد شوینده •
دارای درجه سختی متناسب با کاربرد •

صنایــع کیــف و کفش،کفــش هــای طبی،صنــدل روفرشــی و
طبی،کفــش گچ،اســباب بــازی و محصــوالت تزئینــی اتــاق کــودک.

موارد استفاده
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میکروسـل
ورق میکروسل یکی از انواع ورق فوم ،قابل استفاده در

صنایع مختلف و برای کاربردهای متفاوت می باشد.
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طول و عرض ()cm

ضخامت mm

100 * 150

23

ویژگی ها
رنگ بندی متنوع •
مقاوم در برابر نفوذ آب •
مقاوم در برابر مواد شوینده •
دارای درجه سختی متناسب با کاربرد •

صنایــع خودروسازی،کشــتی ســازی ،صنایــع زرهــی و نظامی،اســتفاده
بــرای کفــش هــای ایمنــی و پوتیــن ،تولیــد ضربــه گیــر.

موارد استفاده

شرکت فومی ران
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تی ترک میکروگلدار
تی ترک میکرو گلدار یکی از انواع ورق فوم ،قابل استفاده

در صنایع مختلف و برای کاربردهای متفاوت می باشد.

www.foamiran.com

طول و عرض ()cm

ضخامت mm

100 * 150

23

ویژگی ها
رنگ بندی متنوع •
مقاوم در برابر نفوذ آب •
مقاوم در برابر مواد شوینده •
دارای درجه سختی متناسب با کاربرد •

صنایــع کیــف و کفش،صنایــع نظامی،صنایــع کشــتی ســازی،صنایع
ارتوپدی،اســتفاده جهــت زیــر وزنه،پوشــش پلــه هــای اســتادیوم ورزشــی.

موارد استفاده
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ورق های آجدار
ایــن ورق هــا کــه دارای آج هــای زنبــوری ،حصیــری و کلــه
قنــدی مــی باشــند دارای دو نــوع فشــرده و نــرم بــوده کــه
بــرای مصــارف مختلــف قابــل اســتفاده مــی باشــند.

طول و عرض ()cm

نوع

ضخامت mm

120 * 180

نرم

27-30

90 * 140

فشرده

20

ویژگی ها
رنگبندی سفید ،مشکی ،سورمه ای •
دارای دو نوع نرم و فشرده •
دارای سه نوع آج زنبوری ،حصیری ،کله قندی •
مقاوم در برابر نفوذ آب •

از نــوع نــرم تــر بــرای صنــدل هــای نــرم ،دمپایــی رو فرشــی و
مــوارد صنعتــی از نــوع فشــرده بــرای زیــره کفــش

موارد استفاده
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فومیران ،بهترین تولید کننده صنعت فوم در ایران

021 - 57719

33935246 ، 33984967 ، 33931868 ، 33984955 ، 33997722-6
02133997722
تهران  ،سعدی شمالی  ،پایین تر از منوچهری  ،کوچه امین زاده  ،پالک  ، 33طبقه سوم
شهریار ،چهارراه مالرد  ،بین اسفند آباد و بیدگنه  ،جنب کانال آب  ،خیابان فومیران  ،پالک 33
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