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در بحث چادردوزی و دوزندگی

ر مصارف گونی به شکل های زیر میباشد که بر مبنای مشخصات عرض وزن شناخته می شود، به پ: مصارف گونی 

مصرف ترین گونی های مصرف چادر دوزی اشاره میکنیم

گونی های راه راه فشرده-1

گونی های لمینت -2

گونی های خارجی -3

گونی های ساختمانی-4

هفت رنگ الوان -5



دارUVگونی فشرده ضد آفتاب با روکش

:توزیع و عرضه سیستم گونی با مشخصات ❖

کرم، سفید، طوسی، راه راه:رنگ❖

متر4و 3:عرض❖

(مترمربع)گرم 200:وزن❖

رول کیسه ای یا رول تیغ خورده:بسته بندی❖

بصورت کیلویی:فروش❖

سایبان، کاور:مصرف❖

ضدآفتاب میباشد (یووی دار:)مشخصات❖

گونی ساختمانی راه راه :نام متداول ❖

ردداستفاده می گ... در جهت مصارف کشاورزی و کیسه ها وکاورهای بادوام و محکم بخصوصتولیدبا بافت ساده که برای ضخیماین محصول نوعی پارچه 



گونی ساختمانی

...آبی، سبز و :رنگ❖

گرم مترمربع80الی 70حدود :وزن❖

متر4و متر3و 2.2:عرض❖

فروش به صورت رول و بر حسب کیلو❖

سبک ترین و پر مصرف ترین گونی میباشد❖

(ضد آب و ضد آفتاب نمیباشد)❖

پوشش های موقت:مصرف❖



گونی لمینتی

جامبو لمینت:نام تجاری❖

راه راه طوسی سفید:رنگ❖

گرم مترمربع190:وزن❖

متر4و 3:عرض❖

ضد آب و ضد آفتاب:قابلیت❖

یک به صورت ساده الیه ی گونی با یک الیه ی پالست. )لمینت ضدآب میباشد.ضدآفتاب می باشد ( یووی دار:)مشخصات❖

.(شده(چسبانده)لمینت



(تارپولین)گونی پلی تاپ

،یشمی،سفید،خاکیآبی، طوسی، آبی طوسی، نارنجی:رنگ❖

گرم مترمربع200:وزن❖

کیلوگرم40:وزن رول❖

(دارuv)ضد آب و ضد آفتاب :مشخصات❖

متر4:عرض❖

(مترمربع200)متری 51~50رول :بسته بندی❖

فروش به صورت رول❖

FIT2-Diamond-1: برند❖

قابلیت چاپ -ضدجوشکاری:مزیت❖

گونی کره ای :نام تجاری❖

پوشش استخر-چادرماشین های سنگین-پوشش-کاور:مصارف❖



گونی هفت رنگ الوان

گونی نایلونی الوان :نام های متداول

گرم متر مربع110:وزن

متر3-4:عرض

به صورت عمده:فروش

.ضدآفتاب نمیباشد( یووی( )یک الیه نازک نایلون)لمینت ضد آب می باشد به دلیل :مشخصات

.الیه محافظ باعث میشود که رطوبت به درون گونی نفوذ نکند:سبک ترین گونی لمینت :توضیحات

خاک فرش چادر اسکلتی-پوشش-کاور-جهت چادردوزی:مصارف


