
 ورق رنگی

رنگی و  ورق رنگی از جمله انواع ورق های گالوانیزه می باشد که معموال توسط رنگ الکترواستاتیک پوشش داده شده است. این محصول در پانزده تنوع

میلیمتر تولید و روانه بازار می شود که کاربردهای متعددی به عنوان پوشش سقف، شیروانی ویال و سوله مورد استفاده قرار  ۰.۷تا  ۰.۱۸ضخامت های 

 .گیرد. در این مطلب قصد داریم ورق رنگی را مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشیدمی

حسوب می شوند که کاربردهای وسیعی را از تولید لوازم خانگی تا صنعت حمل و بهتر است بدانید ورق های رنگی معموال جزو ورق های گالوانیزه م

 داشته توجه. کرد اشاره …توان به استفاده در ساخت و نصب سقف شیروانی، ساختمان و نقل و ساختمان سازی دارد. از کاربرد مهم این محصول می

 .شودتولید شده ولی به عنوان محصولی جدا ارائه می گالوانیزه ورق تولید ادامه در رنگی های ورق باشید

. به ه باشید فرایند تولید این ورق های رنگی نیز در امتداد تولید ورق های گالوانیزه می باشد که معموال با یک الیه محافظ اضافه خواهد شدتوجه داشت

لول چربی سازی آن شروع می شود. معموالً ورق گالوانیزه توسط محاین صورت کالف گالوانیزه به سیستم تولید ورق رنگی وارد خواهد شد که روال آماده

 .زدایی شستشو داده شده و از سطح آن با برس پولیش خواهد شد

از پخش  تقریبا این فرآیند در دو مرحله تکرار خواهد شد که سطح ورق آن از هر گونه گرد و غبار و آلودگی پاک شود. پس از این مرحله با استفاده

 .هواگرمکن گرم و خشک و آماده مرحله بعد خواهند شد

بردن مقاومت فوالد در برابر خوردگی همچنین چسبندگی بیشتر رنگ فوالد ماده شیمیایی خاصی به دو سمت سطح ورق اسپری و خشک برای باال 

 .خواهد شد. این ماده باعث می شود تا از پوسته پوسته شدن رنگ جلوگیری شود

 

 رنگی ورق مشخصات

ین، طرح سفال، هاللی یا سینوسی، هشتی و شیروانی فرم داده خواهد شد. معموالً معموالً ورق رنگی در شکل های مختلفی مثل کرکره ای یا شادوال

 بازار در و تولید. …این ورق ها در تنوع رنگی گسترده مثل قرمز، آبی، سفید، قهوه ای، قهوه ای سوخته، سبز، نقره ای، بنفش، صورتی، زرد، کرمی و 

 .باشد می موجود

https://ahanhyper.com/product-category/%d9%88%d8%b1%d9%82/%d9%88%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d8%af/%d9%88%d8%b1%d9%82-%da%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b2%d9%87/


 

تا  ۲۰در کل می توان گفت بسیاری از صنایع از این ورق های رنگی استفاده می کنند. ضخامت پوشش رنگ در بخش روی ورق های رنگی در حدود  

 .رنگ می باشد ۱۵میکرون می باشد. تنوع رنگ ورق های رنگی تا  ۱۵تا  ۷و در بخش پشتی آن حدود  میکرون ۲۵

 

 رنگی ورق کاربرد

صنایع  ورق رنگی از جمله ورق هایی می باشد که در کاربردهای بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال می توان گفت از این محصول در

 .شود می استفاده …قف و شیروانی انبار و کارگاه و سوله، نمای داخلی و خارجی ساختمان ها و ساختمانی جهت انواع س

 .شد خواهد استفاده …همچنین از این ورق های رنگی برای ساخت لوازم خانگی مثل بدنه یخچال، آبگرمکن، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و  

 حمل صنعت در همچنین. کرد اشاره …از دیگر کاربرد ورق های رنگی می توان به استفاده در صنایع فلزی مثل پارتیشن اداری، کابینت، بدنه رایانه و 

 .شد خواهد استفاده رنگی های ورق از … و خودرو اتاق سنگین، ماشین کانتینر، ساخت جهت نقل و

 

 رنگی ورق انواع

ورق ها معموالً در انواع مختلف وجود دارد. هر یک از آن ها دارای کاربرد و ویژگی های منحصر به فرد خود می باشد. برخی از  توجه داشته باشید این

 : انواع ورق های رنگی عبارتند از
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 سفال طرح ورق

 .سانتی متر موجود است ۱۲۵و  ۱۰۰ورق طرح سفال از جمله ورق هایی می باشد که معموالً به رنگ کوره ای وجود دارد. در عرض های 

معموالً برای پوشش ساختمان ویال استفاده می شود. دارای وزن سبک بوده و در برابر زلزله مقاوم می باشند و همچنین دربرابر رطوبت آب  ورق از این

 .ی برخوردار می باشدو هوا از مقاومت باالی

 

 ژنوا طرح ورق

باشید این یکی دیگر از انواع ورق های رنگی؛ ورق طرح ژنوا می باشد. از این ورق جهت پوشش ساختمان ویال مورد استفاده قرار می گیرد. توجه داشته 

 .برخوردار می باشدمحصول از زیبایی و قیمت مناسبی برخوردار بوده و همچنین از ایمنی باالیی در برابر زلزله 

 .یکی دیگر از مزایای این محصول مقاوم در مقابل شرایط جوی و همچنین یکپارچگی و عدم شکستگی به مرور زمان می باشد

 

 شادوالین طرح ورق

رنگ های مختلفی و کاربردی باشد. معموالً این ورق ها در توجه داشته باشید یکی از پرکاربرد ترین و پر استفاده ترین ورق های رنگی طرح شادوالین می

 .و برای پوشش سقف و دیوار سوله ها می باشد

ال در بهتر است بدانید این محصول از مزایای بسیاری برخوردار می باشد از جمله عدم تغییر رنگ و شکل در مقابل شرایط جوی و همچنین مقاومت با

 .… برابر حرارت آب و هوا و

 

 ذوزنقه طرح ورق
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 .توان برای پوشش سقف و دیوار سوله استفاده کرداین محصول پیدا شد از این محصول نیز می همانطور که از نام

 .ر می باشددر ساخت این محصول از ورق گالوانیزه استفاده می شود که از وزن بسیار عالی برخوردار بوده و در برابر زلزله از امنیت باالیی برخوردا

 

 ای کرکره یا سینوسی طرح ورق

باشد. طرح این محصول به شکل کرکره ای می باشد که از آن در کاربردهای بسیاری از انواع ورق های رنگی طرح سینوسی یا کرکره ای می یکی دیگر

 .استفاده خواهد شد

 

 رنگی ورق قیمت

 .توجه داشته باشید این ورق ها تولید کارخانجات داخلی و همچنین وارداتی در بازار کشور موجود می باشد

 .باشد می متفاوت … و سایز ساخت، کیفیت به توجه با ها ورق این قیمت

رتباطی از ورق های رنگی در کاربردهای بسیاری می توان بهره مند شد. توجه داشته باشید شما بازدیدکنندگان گرامی می توانید از طریق راه های ا

 .باشید تماس در هایپر آهن کارشناسان با رنگی ورق قیمت جهت استعالمhttps://ahanhyper.com/  ذکر شده در وب سایت

 

 رنگی ورق خرید

ولید و همانطور که ذکر شد این ورق از جمله پر کاربردترین ورق های گالوانیزه می باشد که امروزه توسط تولید کنندگان داخلی و خارجی بسیاری ت

 .شودعرضه می

محصوالت  داشته باشید این محصوالت معموالً در ابعاد اندازه ها و سایز های مختلفی تولید می شود که شما می توانید در کاربردهای بسیاری از اینتوجه 

 .بهره مند شوید
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. نمایید اقدام رنگی ورق خرید نسبت بهhttps://ahanhyper.com/  بهتر است بدانید در هر جای ایران که باشید می توانید از طریق وب سایت 

 .نمایید دریافت را الزم اطالعات رایگان کامالً  صورت به و باشید تماس در هایپر آهن کارشناسان با توانید می بیشتر مشاوره و راهنمایی به نیاز صورت در

 بگیرید تماس زیر شماره با قیمت ترین مناسب با خرید برای راهنمایی و هایپر آهن در ما خبره کارشناسان با رایگان مشاوره برای

۷۲۰۲۵-۰۲۱ 
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