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با  پلی مش(   ( ایرانیان  پلیمرمش  شرکت 
و  ساختمانی  نوین  محصوالت  ارائه  هدف 
باالی  دانش  و  تجربه  توانایی،  به  اتکاء  با 
متخصص  کارشناسان  و  سابقه  با  مدیران 
و متعهد فعالیت خود را از سال 1387 در 
زمینه تولید و تامین محصوالت پلیمری و 

فایبرگالسی آغاز نموده است.

تامین  بزرگترین  عنوان  به  شرکت  این 
در  گالس  فایبر  های  پوش  دیوار  کننده 
دپارتمان  از  گیری  بهره  با  تاکنون  ایران، 
موفق  مجرب،  اجرایی  های  تیم  و  فروش 
به تامین و اجرای بیش از 150000 متر 

مربع از این نوع محصول شده است.

پلی مش مفتخر به دریافت تندیس افتخار 
سال1390  در  ساختمان  صنعت  بزرگان 

شده است.

تار و پود پروژه خود را به ما بسپارید!

Reinforced 
Company

Fiberglass



5 4

دوستدار محیط زیست
محصول دوستدار محیط زیست، ساخته شده از کوارتز طبیعی، جوش شیرین )SODA(، دولومیت 
و فلزات  و مواد سمی  از پی وی سی  این محصول  به ذکر است در ساخت  )DOLOMITE(. الزم 

سنگین  ساخته شده از بنزین و تولوئن استفاده نگردیده است.

)DRY WALL( بهترین پوشش برای دیوارهای سازه خشک
این محصول پوششی مناسب و یکپارچه در سطح دیوار )محل درزها و ترک ها( ایجاد نموده و ناهماهنگی 
و پستی و بلندی های احتمالی دیوار را به بهترین نحو پوشش می دهد، برای رنگ آمیزی های بعدی 

هم نیازبه زیرسازی ندارد.

مقاومت کششی باال و تقویت دیوارها
به دلیل ساختار مقاوم و محکمی  که دارد بهترین گزینه برای تقویت سطح دیوار می باشد، از ضربه 

خوردن به دیوار جلوگیری می کند و ضربه را دفع می کند.

غیرقابل اشتعال 
دارای  فایبرگالس  از  شده  بافته  حریق،  انتقال  و  شدن  ور  شعله  از  جلوگیری  برای  مناسب  عایق 

کالس A در استاندارد عایق آتش.

قابل شستشو بودن 
مقاوم در برابر اسید و قلیا بوده، به سادگی شسته شده و شکل ظاهری و بافت پارچه تغییر نمی کند.

آکوستیک بودن 
بدلیل بافت های موجود در ساخت این محصول، قابل استفاده در سیستم های جذب صدا می باشد.

ضد قارچ، کپک و بید زدگی و ضد رطوبت 
با جریان هوای قوی در ساختار پس از نصب، بدون تغییر رنگ، ضد بید زدگی و کپک زدگی و عدم 

امکان تخم گذاری حشرات در بافت آن )مناسب برای فضاهای مرطوب( 

سازگاری با انواع رنگ ها و قابلیت رنگ آمیزی بسیار زیاد 
این دیوارپوش به دلیل بافت خاص خود بارها قابل رنگ آمیزی بوده ودر نوبت های بعدی رنگ آمیزی 
نیز رنگ را به خوبی به خود جذب می کند ، با انواع رنگ ها )آکریلیک، روغنی، پالستیک( سازگاری 
داشته اما به دلیل خاصیت غیرقابل اشتعال بودن آن توصیه می شود از رنگ های پایه آب استفاده 

گردد.
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معرفی محصول
دیوارپوش های شرکت پلی مش، از یک نوع پارچه تاری-پودی محکم و مقاوم از الیاف نسوز شیشه )فایبرگالس( 

توسط ماشین آالت مخصوص نساجی تولید می گردد.

الیاف شیشه )فایبرگالس(، ازمواد طبیعی و غیر سمی همچون سیلیس، دولومیت، کوارتز و کربنات ساخته می شود.

این الیاف عالوه بر استحکام و دوام باال، در برابر حرارت، مواد شیمیایی و آب از مقاومت بسیار خوبی برخوردار 
است.

این نوع دیوارپوش ها بهترین پوشش برای دیوارهای سازه خشک )Dry wall( بوده و همچنین قابل نصب برروی 
کلیه سطوح صاف )سطوح سیمانی، گچی و ...( می باشد.

این دیوار پوش ها درطرح های ساده و هندسی 
متنوع قابل اجرا در موارد ذیل می باشند.

کلیه اماکن اداری، تجاری، مسکونی ~
بیمارستان ها ~
هتل ها ~
دانشگاه ها، مدارس، مهدکودک ها ~
اتاق جراحی ~
استودیو صدا، کال سنتر ~
برج ها ~
موزه ها ~
بانک ها ~
اتاق سرور ~
سالن سینما، سمینار، همایش ~
رستوران ها ~

Fiberglass

بعد از زیرسازی ابتدایی، توسط 
چسب مخصوص، دیوارپوش را 
و پس  دیوار چسبانده  روی  بر 
از 24 ساعت آماده رنگ آمیزی 

می باشد.

نحوه اجرا



Fiberglass

باغ موزه دفاع مقدس
)1388(

متراژ دیوارپوش: 30000 متر مربع

Code: 90615
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Fiberglass

باغ کتاب تهران
)1391(

متراژ دیوارپوش: 26000 متر مربع

Code: 90320
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Reinforced Company
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Fiberglass

ساختمان مرکزی
شعبه نیاوران

شعبه سعادت آباد
شعبه مهستان

بانک خاورمیانه 
)1391(

Code: 90615 12
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Fiberglass

برج نگین رنو 
)1391(

Code: 60816 14
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Code: 60220

Code: 60816

Code: 90118

Code: 80320

Code: 60228

Code: 80920

Code: 90320

Code: 60321

Code: 80718

Code: 90615

Fiberglass

مشخصات کاال
جنس

ابعاد رول

جرم پایه

مقاومت کششی

توضیحات
 C الیاف بافته شده فایبرگالس نوع

50 * 1 متر

120 )gr/m2( - 200 )gr/m2(

1600 - 400 )نیوتون بر 50 میلیمتر عرض(
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برج میراژ دماوند
)1390(

سازمان انرژی اتمی ایران
)1392(

بیمارستان آراد
)1392(

دیتا سنتر مخابرات تهران 
)1392(

باغ هنر
)1389(

کمپ شرکت نفت - عسلویه
)1389(

Fiberglass

Fiberglass

پروژه بانک کارآفرین
)1391(
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گالب،  بلوار  تهران، صادقیه، 
پالک 53، طبقه اول، واحد 3
تلفــن:   021-44277650

فکس:   021-44277682 

info@polymesh.ir
www.polymesh.ir


