
 

 

 

 معرفی
با بهره گیری از بروزترین تکنولوژی در تولید، و پیشینه ی سی ساله ی تجارت، امروز به یکی از قدرتمندترین برندها جهت رقابت با   Sorexمحصوالت ایمنی

 آمریکا که توسط مؤسسه بین المللی  ASTMرداگواهی تطبیق با استاند.در سطح جهان تبدیل شده استحصوالت ایمنی و باالخص نوارهای ضدلغزش م

SGS سوئیس برای این محصول صادر گردیده است، گواه بر کیفیت محصوالتSorex    در مقابل سایر محصوالت موجود در بازار میباشد؛ همچنین این

نشده و این امکان را برای مشتریان ارجمند فراهم می آورد که با نازل ترین قیمت موجود این محصوالت را   Sorexباعث افزایش چشمگیر قیمت های موضوع

 .تهیه نمایند

نفر در ایران در اثر لغزندگی در معابر لغزنده و فاقد پوشش های ضدلغزش بعضاً دچار آسیب های جدی از ناحیه  00000 بیش از طبق آخرین آمارها، ساالنه 

 رمپدست و پا، استخوان لگن، کتف، فک و دهان و صدمات مغزی میگردند که ضرورت وجود این گونه محصوالت را در کلیه معابر اعم از راه پله ها، مچ نواحی

 . ها، استخرها و غیره ملزوم مینماید

 

 : کاربری

 راه پله و رمپ های ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری -1

 صنعتیمحیط های کارگاهی و  -2

 استخرها و سالن های ورزشی -3

 بیمارستان ها، زایشگاهها، مراکز نگهداری از سالمندان و کودکان -4

 اسکله ها، بنادر، ایستگاههای قطار و فرودگاهها -0

 مدارس و دانشگاهها و کلیه محیط های آموزشی -6

 داخل قایق ها، کشتی ها، و ورودی هواپیماها -7

 .آشپزخانه و کلیه سطوحی که در اثر وجود آب لغزنده محسوب میشوند حمام، سرویس بهداشتی، -8

 (کلیه معابری که در شب از نور مناسبی برخوردار نیستند و در اثر تاریکی، مسیر حرکت غیرقابل تشخیص است. )سری نوارهای ضدلغزش شب تاب -9

 
میلی متر و تقریباً هم  1های گوناگونی بکار برده می شوند که به علّت ضخامت کمتر از این محصوالت در ابعاد و اندازه های مختلف، جهت کاربری ها و استفاده 

با توجه به مشکالت متعدد در سُرخوردن، در ابتدا استفاده از  .سطحی با کف و چسبندگی فوق العاده، ایمن ترین محصول برای جلوگیری از لغزندگی می باشند

استفاده از این  ،ایمنی و بهداشت محیط -  HSEمعضالت، ضرورت پیدا می کند، بطوریکه اتحادیه اروپا و انجمن محصوالت ضد لغزش برای از بین بردن این

باتوجه به مقدمه فوق الذکر و لزوم و اهمیت حفظ نعمت سالمتی، به دور از هرگونه شعار، شما را یاری خواهیم  .محصول را برای کلیه اماکن الزامی نموده است

 .بین بردن لغزندگی سطوح، امنیت جانی خود و دیگران را تضمین کنید و از استاندارد های جهانی )تأمین امنیت جانی( بهره مند شویدکرد تا با از 
 ویژگی های کلی محصول

 جلوگیری از لیز خوردن و حفظ سالمتی 

  ( 7تا  0کیفیت باال و ماندگاری طوالنی )سال با تردد معمولی 

 روشگارانتی و خدمات پس از ف  

 ضخامت بسیار کم و پاگیر نبودن 

 زیبایی قابل مالحظه 

 ارزش اقتصادی باال 

 قابلیت و سهولت تعویض نوار پس از سائیدگی کامل 

 جلوگیری از سائیدگی پله ها،  رمپ ها  و سطوح شیبدار 

 با لیز خوردن افراد کمک به مالکین ساختمان در خصوص تطبیق با قوانین و مقررات مسئولیت مدنی در مورد آسیب های مربوط 

  منطبق با استانداردASTM  امریکا بر اساس آزمایشات انجام شده توسط موسسهSGS 

  فلز ، بتن ، چوب ، سنگ و سرامیکقابلیت اجرا بر روی انواع متریال های ساختمانی مثل 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 Sorexویژگی های فیزیکی چسب نوارهای ضد لغزش 

 اکریلیک حالّل نوع چسب
 لمینیت کاربوراندوم بستر چسب
 گرم در هر متر مربع 00 وزن چسب

 گرم در هر متر مربع 800 وزن کل )بدون روکش(
 کاغذ آغشته به پلی اتیلن یک رو روکش چسب

 معیارهای ارتجاعی ، خمیری و آب و هوا

 درصد 0 کشش تا پارگی

 درجه 90خم شدگی تا  رتجاعا
 تردد معمولیسال با  7تا  0 تحمل آب و هوای خارجی

 + درجه سانتیگراد110درجه تا  -30از  تحمل دما

 . باشند می( ASTM) آمریکا دارای گواهی تطابق کیفیت با استاندارد Sorexنوارهای ضد لغزش 

 نتایج برخی آزمایشات روی نوارهای ضد لعزش

 نتیجه آزمایش نام آزمایش کد آزمایش

PSTC6 مترسانتی  1 توپ گردان 

PSTC10 چسب پوسته ((N/25mm 5-+/ 

 میباشد( 7)سختی سخت ترین ترین ماده طبیعت یعنی الماس  7/6سیلیکون کارباید با سختی حدود :الیه رویی )عامل سایشی( 
 روکش شده با پلی اتیلن )ضد آب(                الیه کاغذی )مدیا( :   

 سال با تردد متوسط   7تا  5 دوام ضد لغزشی :           
 کیلو بر سانتیمتر مربع قدرت چسبندگی روی سنگ 222 قدرت چسبندگی :                    

 کرد(ماه مشکلی برای چسب بوجود نیاید قطعا تا مدت زمان زیادی اثر چسبندگی فوق العاده خود را حفظ خواهد  6)چنانچه پس از شش ماه  گارانتی چسب :              
 بخاطر چسبیدن به سطوح،  هیچ جرمی زیر آن تجمع نخواهد کرد از لحاظ بهداشتی :               

 بخاطر ضخامت پائینتر از یک میلیمتر به هیچ عنوان پاگیر نیست  پاگیر نبودن :        
 نوارهای غیر سایشی در صورت نصب صحیح کامال ضد آب هستند ضد آب :                  

 پاکیزگی و خشکی کامل سطحی که نوار روی آن نصب خواهد شد )مطابق دستورالعمل نصب( الزامات نصب:
 الزم ندارد و چسب موجود پشت نوار کامال کفایت می کند چسب کمکی :                
 با مطالعه روش نصب ، به آسانی قابل نصب است نصب آسان :                

 متری)سایشی( 81متری)غیر سایشی( و  5سانتیمتر در رول های  5سانتیمتر و  2.5های در عرض  ابعاد:
 پس از اتمام دوام لغزشی قابل تعویض بوده و  نوار هیچگونه صدمه ای به بستری که روی آن نصب شده نخواهد زد. تعویض:
 مناسب نیست ) مطابق دستورالعمل نظافت( در نوارهای سایشی بعلت سطح سمباده ای و زبر استفاده از طی های نخی نظافت:
 در نوارهای غیر سایشی، پس از نصب و گیرش کامل چسب ،در محل نوار فقط استفاده از محلول های قلیایی مجاز می باشد سایر مالحظات:



 

 

  

 



 

 

 

 Sorexنوارهای ضد لغزش  
 

 زش با بستر آلومینیومیغنوار ضد ل عنوان :

 

 RA50X18 کد کاال:

 سایشی جنس:

 50x18 (mm. x m.) ابعاد رول :

 پله ، رمپ ، محوطه و سایر سطوح لغزنده با تردد باال کاربرد:

 مشکی رنگ:

 

 زش مشکیغضد ل نوار عنوان :

 
 

 RB50X18  /RB25X18 کد کاال:

 سایشی جنس:

 50x18 (mm. x m.)/ 25x18 (mm. x m.)  ابعاد رول :

 کاربرد:
-کلیه سطوح لغزنده داخلی یا خارجی؛ )پله ها ، رمپ ها، ورودی

 ها، سرویس های بهداشتی و غیره( 

 مشکی  رنگ:

 

 زش رنگیغنوار ضد ل عنوان :

 

 RC50X18  /RC25X18 کاال:کد 

 سایشی جنس:

 50x18 (mm. x m.)/ 25x18 (mm. x m.)  ابعاد رول :

 کاربرد:
-کلیه سطوح لغزنده داخلی یا خارجی؛ )پله ها ، رمپ ها، ورودی

 ها، سرویس های بهداشتی و غیره(

 سفید  –قرمز  –بی رنگ  –زرد/مشکی  –سفید/قرمز  –خاکستری  رنگ:

 

  میلیمتر نوار شب تاب در وسط 10زش مشکی با غنوار ضد ل عنوان :

 

 RGS50X18 کد کاال:

 سایشی جنس:

 50x18 (mm. x m.) ابعاد رول :

 کاربرد:
معابر و پله های کم نور و لغزنده ، ورودی ها ، خروجی ها، 

 سرویس های بهداشتی ، رمپ ها 

 مشکی رنگ:



 

 

 

 موربزش شب تاب غنوار ضد ل عنوان :

 
 

 RGB50X18 کد کاال:

 سایشی جنس:

 50x18 (mm. x m.)/ 25x18 (mm. x m.)  ابعاد رول :

 کاربرد:
معابر و پله های کم نور و لغزنده ، ورودی ها ، خروجی ها، 

 سرویس های بهداشتی ، رمپ ها 

 شب تاب / مشکی رنگ:

 

 زش شب تابغنوار ضد ل عنوان :

 

 RG25X18 کد کاال:

 سایشی جنس:

 25x18 (mm. x m.) ابعاد رول :

 کاربرد:
معابر و پله های کم نور و لغزنده ، ورودی ها ، خروجی ها، 

 سرویس های بهداشتی ، رمپ ها 

 شب تاب رنگ:

 
 

 غیر سایشی زش غنوار ضد ل عنوان :

 
 

 RNA25X18 کد کاال:

 / ضد آب غیر سایشی جنس:

 25x18 (mm. x m.) ابعاد رول :

 کاربرد:
-مکانهای لغزنده درتماس با آب یا پوست پا مثل استخر و فضا

 های ورزشی های مربوط به آن، سرویس های بهداشتی ، سالن

 بی رنگ –سفید  –خاکستری  –مشکی  رنگ:

 

  

برای دریافت اطالعات کامل از مجموعه نوارهای ضد لغزش و همچنین مشاهده نمونه های کار 

 شده و الگوهای نصب به وبسایت یا صفحه اینستاگرام ما مراجعه نمائید.

www.sorexco.com 

www.instagram.com/sorex.safety 
 

http://www.sorexco.com/
http://www.instagram.com/sorex.safety


 

 

 

 Sorexفهرستی از برخی مشتریان 

 
 موقعیت نام مشتری موقعیت نام مشتری

)هتل هایت سابق(  هتل بین المللی پارسیان آزادی  قزوین بیمه تامین اجتماعی تهران 

ستاره شیراز 5هتل بزرگ   تهران بیمارستان جم تهران 

 تهران بیمارستان مصطفی خمینی تهران بانک ملت

 تهران بیمارستان چشم پزشکی نگاه تهران بانک کارآفرین

 تهران مرکز بهداشت شمال تهران تهران بانک گردشگری

 تهران مرکز بهداشت حضرت رقیه تهران شرکت البرز تات)تات مال(

 تهران مرکز بهداشت احمدی ساوه کارخانه قوطی سازی آلومینیوم کاوه

 تهران فروشگاه اتکای تبریز تهران کارخانه ایران خودرو

 تهران  Debenhams مجموعه فروشگاه های اصفهان کارخانه چینی زرین

 تهران موزه فرش اصفهان کارخانه امیا پارس

 تهران فرهنگسرای امید تهران شرکت زامیاد

 تهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب البرز چیتوز

 اصفهان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان تهران شوینده های اکتیو

 تهران دانشگاه علمی کاربردی تهران سازمان آب

 تهران مجتمع فنی تهران تهران شرکت حفاری نفت ناموران

 تهران شرکت هواپیمایی زاگرس تهران شیرین عسل

 تهران پژوهشگاه ملی رویان تهران مجموعه هتل های ملل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     



 

 

 

 

 : تماس با ما 

 

 

خیابان بوستان دوم)اخوان(، خیابان تهران، خیابان پاسداران، 

 ، طبقه دوم4، واحد 68شهید عراقی، مقابل کوچه شبنم، پالک 

 
55664822-850    ،58480428-850  ،58480426-850 

 
55664824-850 

 
04044099190 

 
info@sorexco.com 

 
www.sorexco.com 

  

 
www.instageram.com/sorex.safety 

 
 

http://www.sorexco.com/

