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  فوم اکلیلی فومیران چیست ؟

اگر به هنر گلسازی، صنایع دستی یا کاردستی عالقه دارید به شما فوم اکلیلی فومیران 

را پیشنهاد می کنیم. فوم اکلیلی فومیران جهت آموزش و ساخت انواع گل های تزئینی 

و دکوراتیو، انواع وسایل تزئینی و کاردستی مورد استفاده قرار می گیرد. فوم اکلیلی فومیران 

در ابعاد 21  ۳۰ سانتی متر در بسته های ۱۰ تایی و ضخامت  از ۱ میلی متر تا ضخامت های باالتر 

بصورت سفارشی تولید می شود. همچنین می توان فوم اکلیلی فومیران را به صورت خام و عمده در 

ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ سانتی متر و ضخامت دلخواه بصورت سفارشی از شرکت فومیران تهیه نمود. 
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  رنگ بندی فوم اکلیلی فومیران
از مهم تریــن خصوصیــات فــوم اکلیلــی داشــتن رنگ بنــدی متنــوع و گســترده ایــن محصــول اســت. فــوم 

اکلیلــی فومیــران دارای رنگ هــای متنــوع و جــذاب اســت. ایــن رنــگ هــای زیبــا شــامل ۱۰رنــگ اصلــی اســت 

کــه شــما مــی توانیــد بــا توجــه به ســلیقه و نیــاز خــود رنــگ مــورد نظرتــان را ســفارش داده و خریــداری نمایید. 

فــوم اکلیلــی فومیــران بــه صــورت تــک رنــگ و یــا یــک هارمونــی چنــد رنگــی تولیــد مــی شــوند. بــرای ســاخت 

انــواع گل در رنگ هــای طبیعــی شــما می توانیــد از رنگ بنــدی متنــوع فــوم اکلیلــی فومیران به بهترین شــکل 

اســتفاده کنیــد و کاردســتی و گل هــای زیبــا بــا رنــگ طبیعــی و طــول عمــر بســیار باال بســازید.

  ویژگی های عمومی فوم اکلیلی فومیران
فــوم اکلیلــی فومیــران قابلیــت شــکل دهی فوق العــاده ای دارنــد، می تــوان آنهــا را بــه شــکل های مختلــف 

بریــده، حالــت داده و بــا کنــار هــم چیــدن آنهــا، کاردســتی های بســیار زیبایــی ایجــاد کــرد. حالت دهــی بــه 

ایــن فوم هــا بســیار آســان اســت و نیــاز بــه وســیله ی خــاص نــدارد و مــی تــوان بــا اســتفاده از حــرارت اتــو، آنهــا 

را حالــت داد.

ایــن ورق هــا در عیــن اســتحکام و دوام از برش پذیــری بســیار خوبــی برخــوردار اســت و می تــوان بــه راحتــی بــا 

قیچــی آنهــا را بــرش داد.
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  ویژگی های تخصصی فوم گلسازی فومیران
 ویژگی های تخصصی فوم اکلیلی فومیران

 رنگ بندی متنوع

 مقاوم در برابر حرارت

 مقاوم در برابر نفوذ آب

 سازگار با انواع پوست

 قابل انعطاف و حالت پذیر

 مقاوم در برابر مواد شوینده

 دارای گواهی بهداشت و سالمت

 دارای درجه سختی متناسب با کاربرد

 امکان سفارشی سازی محصول با رنگ و ضخامت و اندازه دلخواه
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  کاربرد فوم اکلیلی فومیران 
 ساخت انواع دسته گل، تاج گل عروس، گل خنچه عقد، تزیین ماشین عروس

 ساخت اکسسوری های جذاب دخترانه مثل گل سر، تل مو، دستبند و تاج سر

 ســاخت انــواع کاردســتی و وســایل کمــک آموزشــی فومی در مهد کــودک، مــدارس ابتدایی، مراکز آموزشــی، 

کارگاه هــا و هنرکــده ها

ــیک،  ــای ش ــل ه ــی هت ــر، الب ــای معتب ــگاه ه ــی فروش ــیون داخل ــا، دکوراس ــم ه ــتند مراس ــی اس  گل آرای

مزون هــا و غرفه آرایــی در نمایشــگاه هــا

 بــه عنــوان مــواد ســازنده مــورد اســتفاده آمــوزگاران و مربیــان جهــت بــرش و ســاخت حــروف الفبای فارســی 

و انگلیســی، اعداد و اشــکال هندســی و حیوانات در راســتای اهداف آموزشــی و تقویت دســتورزی کودکان

  کارخانه فوم اکلیلی فومیران
ــط  ــه توس ــاص ک ــای خ ــق فرمول ه ــران طب ــز فومی ــزرگ و مجه ــه ب ــی در کارخان ــوم اکلیل ــای ف ورق ه

ــوب و  ــه مرغ ــواد اولی ــده، از م ــری ش ــداوم بازنگ ــورت م ــه ص ــعه ب ــق و توس ــد تحقی ــان واح کارشناس

ــاخت و  ــتگاه های س ــرفته ترین دس ــن و پیش ــا جدیدتری ــول ب ــن محص ــود. ای ــد می ش ــتی تولی بهداش

ــود. ــد می ش ــه و تولی ــی تهی ــوم اکلیل ــرش ف ب

پــس از تولیــد، محصــول مجــدد از نظــر کیفیــت مــورد ارزیابــی واحــد کنتــرل کیفیــت قــرار مــی گیــرد تــا 

ورق ارائــه شــده بــا بهتریــن شــکل عرضــه شــوند. تمامــی محصــوالت فومیــران دارای گواهی بهداشــت 

و گواهــی اســتاندارد مــی باشــند.

  ویژگی های تخصصی فوم گلسازی فومیران
 ویژگی های تخصصی فوم اکلیلی فومیران
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  کیفیت و استاندارد فوم اکلیلی فومیران
فــوم اکلیلــی فومیــران بســیار نــرم و منعطــف و مــواد اولیه بــه کار رفتــه در آنها 
مرغــوب تریــن مــواد اولیــه بــوده و از رنــگ هــای بــا کیفیــت در تولیــد آن هــا 

اســتفاده می شــود.
ورق هــای فــوم اکلیلــی بخاطــر ســطح کیفــی باالیــی کــه دارد بــه بیــش از 
۳۷ کشــور جهــان صــادر شــده و دلیــل ایــن محبوبیــت رعایــت تمــام 
نــکات و اســتانداردهای الزم هنــگام تولیــد محصــول و نیــز ارزیابــی 
و کیفیت ســنجی بعــد از تولیــد اســت کــه باعــث شــده محصولــی 
ــار  ــتاندارد در اختی ــطح اس ــن س ــا باالتری ــرد ب ــه ف ــر ب منحص

مصــرف کننــدگان قــرار بگیــرد.

+98 9102297032

f o a m i r a n . c o m

info@foamiran.com
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با ما در ارتباط باشیـدبا ما در ارتباط باشیـد


