
برزنت
اینملهجازبرزنتپارچهومیشوندتقسیممختلفیهایدستهبهکاربردینوعوجنساساسبرکهدارندمختلفیانواعهاپارچه
پنبهنوعدوبهوبودهمناسببسیارکاوروچادرساختبرایداردکهخشنیجنسهمچنینوبودنضخیمدلیلبهکهمیباشدموارد

.میشودتقسیماسترپلیو

و(رمک)خاکیو(پرکالغی)مشکیو(ارتشیسبز)یشمیبندیرنگطورهمینوسانتیمتر200و150و100عرضدربرزنتپارچه
الدووالیکاسامیباومیگرددتولیدگرمی740الی220وزندرکاربرنیازاساسبرومیشودتولیدسفیدو(پاکستانیطرح)فرمی

میشودشناختهالهفتونخالششونخ

چادرتساخدرشمعیهایبرزنتنموداشارهشمعیهایبرزنتبهمیتوانبرزنتپارچهانواعترینکاربردیاز:برزنتانواعکاربرد
الچیقآساختحیواناتالنهساختهاانباریدراجناسمحافظتیپوششبارانضدموقتهایسازمسقفهااتومبیلمحافظتیهای

.داردکاربرداسکلتیهایچادروتونلیهایچادرسایبانساختاستخرپوشش

.پوسدنمیطبیعیعواملوآفتاببرابردروبوده(خورشیدنوبنفشماوراضد)وییومواددارایشمعیهایبرزنت

سازدمیمایعاتبرابردرناپذیرنفوظایالیهشمعیبرزنتازکهمیباشدآنبودنضدآبخاصیتشمعیهایبرزنتدیگرمزیت

نفوذایارچهپشمعیهایبرزنتطبیعیالیافویژهفرمولوبافتنوع.مینمایدآسانبسیارراآنباکارشمعیبرزنتپذیرینرمش
.کرداشارهکاریجوشازحاصلجوشکردنخفهبهمیتوتنبرزنتمزایایدیگراز.آوردمیپدیدقیمتیارزانناپذیر

میمربعمتردرگرم750الی700حدوددرکهباشدمیآنال7وال6نوعالبتهآنباالیوزنپارچهنوعاینعیببزرگترین:عیب
باشد



انواع برزنت 
قیمتکهیشوندمتهیهاسپانایپنبههاینخپنبه،استرپلیاستر،پلیقبیلازمختلفیهایجنسبابرزنتهایپارچه
200هایعرضدرودارندخوبیبسیاراستحکاموپذیریانعطافهاپارچهاین.استمقاومتهاآنکدامهردربرزنت
.میشوندعرضهوتولیدسانتیمتر100و150مترسانتی

اختنسمثلکارهاییبرایمعموالهاآنازومیشودمشخصهایشانپارچهجنسوکاربردطبقهابرزنتبندیتقسیم
ورنگیدتوانمینیازتانبهتوجهباکهمیشوندتولیدمختلفیهایرنگدرهاپارچهاین.میشوداستفادهچادروکاور

مربعمتردرگرم720تاگرم220هاآنوزنواستمحکموضخیمهاپارچهاینجنسکنیدانتخابرابرزنتقیمت
.است

خامبرزنت❖

موادیبرزنت❖

خطیبرزنت❖

چاپیبرزنت❖



برزنت خام
الییبااهمیتازپارچهنوعاینتولیدجهانهایکشورتمامیدرعلتهمینبهفراوانکاربردوباالمقاومتبااستایپارچهبرزنت

هاشعمقابلدرخودپذیرآسیبمحصوالتازمیتوانیدآنکمکبهواستخورشیدنوربرابردرمقاومایپارچهواستبرخوردار

میاستفادهیدیگربسیارمواردوضدآبروکشپالتروکشسایبانچترخیمهچادرتهیهبرایبرزنتازهمچنین.کنیدمحافظتخورشید

سایربهتنسببیشتریفروشکهخاموچاپیآهاریمانندمیرسدفروشبهبازاردرمختلفیهایرنگوهاشکلشکلبهبرزنت.شود

.استموجودایسورمهومشکیسفیدایقهوهسبزهایرنگدروداردانواع

برایکهامیخبرزنتپارچه.میکننداستفادهپارچهنوعاینازکهمسافرتیهایکیفدوختمانندداردبسیاریاستفادهمواردخامبرزنت

استگرمی500تا170معادلوزنیدارایمعموالمیشوداستفادههاکیفتولید

عرضدروددارنیزدیگرهایصنعتدرفراوانیاستفاده.میکننداستفادهکیفدوزندگیصنعتدرآنکهبرعالوهخامبرزنتپارچهاز

میشوندتولیدمتریسانتی200و100150های

موردگرنبهوکنیدآمیزیرنگمیخواهیدکهآنچهبامتناسبراآنمیتوانیدراحتیبهکهاستایندرخامبرزنتپارچهخریدمزیت

.بیابیددستنظرتان



:محصولفنیمشخصات

(ال6تاال1)خامبرزنت:تجارینام

سفید:موجودرنگ

مربعمترگرم500تاگرم200از:پارچهوزن

دومتری-مترینیمویک-یکمتری:عرض

رولصورتبه:بندیبسته

گرمکیلومبنایبرفروش

روکش-چادر-کاور-آستری-ایپرده:مصارف



برزنت موادی معمولی
یورتانیاینپارافروکشبااسترپلییاوکرباسمانندهاییپارچهازمعموالکهاستضدآبومنعطفمستحکمیپارچهیکبرزنت

.میشودساختهاتیلینپلیمانندهاییپالستیکیاو

میباشدزیرمواردشاملخطیوچاپیآهاریموادیخامقبیلازبرزنتکاربردموارد

...وکشاورزیوسایلانواعروکش-اسکلتیچادر-پالتروکش-کاالروکش-خیمه-سایبان-چترانواعتولید

نخ6:تجارینام

مترسانتی200-150-100:عرض

تکمیلازبعدمربعمتربرگرم640:وزن

ایقهوه-خاکی-زیتونی-فرمی-تیرهسبز:رنگ

رولصورتبهمتر100:بندیبسته

ساده:بافتنوع

درخواستبهبناپنبه–استرپلی-پنبهتمام:نخ

پارافینبهآغشتهصورتبه:تکمیل

رولصورتبه:فروش



برزنت موادی اعال
ال زاگرس6ال و 3برزنت 

درصد پنبه 100:جنس تار

سانتی متر200و 100150:عرض

مجاری و بنا به درخواست-مشکی –یشمی -زیتونی-خاکی-فرمی:رنگ

تافته :نوع بافت 

گرم 720: وزن تکمیل 

گرم 530الی 520: وزن پارچه خام

ضدآب:مقاومت در برابر آب

متری 100رول :بسته بتدی

(پارافین)دو طرف آغشته به مواد :تکمیل

...بوم نقشی و -چادر اسکلتی-چادر ماشین-چادر خیمه ای-چادر قلندری-چادر گنبدی-چادر زنبور داری-چادر نظامی:مصارف



(دو ال)برزنت موادی

ال2برزنت 

سانتی متر100:عرض

گرم بر متر مربع500الی 450:وزن تکمیلی

پلی استر پنبه-پنبه:نوع نخ

گرم بر متر مربع380الی 330: وزن پارچه

بافت تافته: مشخصات

به صورت مواد شده یا به صورت چاپ زده : تکمیل

(درصد80)معمولی : مقاومت در برابر آب

بدنه چادر-دستکش-روکش کاال-پوشش لوله های فلزی-سایبان-چتر:مصارف

رول صد متری:بسته بندی



(یک ال)برزنت موادی
برزنت یک ال نخ 

سانتی متر140و 100:عرض

گرم بر مترمربع340الی 300حدود :وزن

آبی-زرد-نارنجی-مشکی-طبق سفارشات درخواستی:رنگ

چاپ زده -آهاری-موادی: تکمیل

ساده:بافت

بر حسب سفارش پنبه یا پلی استر پنبه :نوع نخ

متری100رول :بسته بتدی

...مصرف در صنعت کیف و کفش و -صنایع دستکش-سایبان-چتر-واسط بین کانال و کولر:مصارف



برزنت خطی 
درصد پنبه 100:جنس تار

سانتی متر200، 170، 150، 100:عرض

سفید آبی حاشیه قرمز ، طرح تبریز: رنگ 

تافته: نوع بافت 

گرم بر متر مربع380الی 330: وزن تکمیلی سبک 

گرم بر متر مربع410الی 380: وزن تکمیلی متوسط 

گرم بر متر مربع450الی 410: وزن تکمیلی سنگین 

متری 120رول : بسته بتدی 

کیلو: فروش به صورت 

چادر ماشین -چادر زنبور داری -روکش سواری : مصارف 



برزنت چاپی

ال2برزنت 

سانتی متر100:عرض

گرم بر متر مربع500الی 330:وزن تکمیلی

گرم بر متر مربع500الی 450:وزن تکمیلی

پلی استر پنبه-پنبه:نوع نخ

گرم بر متر مربع380الی 330: وزن پارچه

بافت تافته: مشخصات

به صورت مواد شده یا به صورت چاپ زده : تکمیل

(درصد80)معمولی : مقاومت در برابر آب

بدنه چادر-دستکش-روکش کاال-پوشش لوله های فلزی-سایبان-چتر:مصارف

رول صد متری:بسته بندی


