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پارچه جهت روکش چادر چهار فصل

تفلون1.

واتر خطی2.

واتر های چاپی3.

مواد خوردهپشت پنبه 4.



تک رنگ که با مشخصات هایاز ارزان ترین و سبک ترین پارچه یکی : تفلون 
.فنی زیر تولید میگردد برای تولید چادر های ضد آب استفاده میشود

سبک pvcپارچه پلی استر روکش : نام صنعتی

تفلون : نام تجاری

سبز-قرمز-زرد-آبی-طوسی: رنگ بندی

سانتی متر170: عرض

رول: بسته بندی

متر100: متراژ

گرم بر متر طول10±400: وزن

کولربین رابط -روکش کولر-کاور-آب ترین روش ضد سبک -چادراتومبیل –مسافرتی چادر : مصارف

کولرروکش -چتر-سایبان



.ت نساجی اسپادان می باشدپارچه چاپی یا خود رنگ راه راه ضدآب با قابلیت زیر که در خط تولیدا:واتر خطی

pvcپارچه پلی استر روکش : نام صنعتی

واتر خطی: نام تجاری

پارچه طرح فرانسوی : نام محصول

سفیدزرد-سفیدنارنجی -سفیدقرمز-سفید زرد –آبی سفید : رنگ بندی

مترسانتی 170: عرض

رول: بسته بندی

متر100: متراژ

گرم بر متر طول10±400: وزن

کاور-بانسایه -چتر-کاور-روکش بار-چادر اتومبیل -مسافرتی تولید چادر های : مصارف



در طرح های پارچه های ضد آب پلی استری که با روکش های پی وی سی ضدآب می گردد و:واتر های چاپی

.اده میگرددچاپی متنوع بازیابی منحصر به فرد برای انواع روکش و کاور مورد استف

واتر چاپی: نام تجاری

کامپیوتریطرح -طرح جنگلی -پلنگی طرح : رنگ بندی

سانتی متر170الی  160:عرض

رول: بسته بندی

متر 100: متراژ

بر متر طولگرم 10±400: وزن

اسلحهکاور-سایه بان-استتارجهت پارچه -کاور-روکش بار-چادر اتومبیل -مسافرتیتولید چادر های : مصارف



وچادربینفاصلهباعث.1خودروبرایدیگرطرفازپنبهپشتقابلیتوطرفیکازضدآبقابلیتباپارچهنوعاین:خوردهموادپنبهپشت

ازشرجیهایمکاندر.4.باشدمیآبضد.3.میکندگیری.جلماشینسطحرویافتادنخشاز.2.باشدمیموثرماشینداخلبودنخنکدربسیارکهمیشودماشینسطح

.میکندجلوگیریخودرورویروکشانداختنجاوچسبیدن

پارچه پشت پنبه مواد خورده: نام صنعتی

بنتون: نام تجاری

طوسی: رنگ بندی

170-160:عرض

رول:بسته بندی

متر 70:متراژ

گرم بر متر طول10±500: وزن

چادر خودرو–کاور های لوکس : مصارف

ه از در تولید این نوع محصول از روش هایی استفاده شده است که به هیچ عنوان پوست:مزایا نسبت به نمونه های خارجی

.پارچه پنبه ای در هر شرایط آب و هوایی جدا نمیشود و اصطالحا پوسته رو طبله نمیکند


