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TAXANITEدرباره ما

TAXANITE

درباره شرکت گلستان

شــرکت گلســتان بلور در ســال ١٣٨٣ تاســیس گردیده و با توجه به 

ــا ویژگــی هــای خــاص آن در  کاربــرد روز افــزون ســنگ یکپارچــه ب

آشــپزخانه هــا، ســرویس های بهداشــتی، رســتوران هــا، هتــل هــا، 

ــرکت  ــره ش ــری و غی ــای هن ــی، کاره ــن عموم ــر اداری، اماک دفات

مصمــم بــه تولیــد انــواع محصــوالت ســنگ یکپارچــه گردیــد و بــا 

یــاری خداونــد و تــالش بــی وقفــه تــا بــه امــروز بــا بیــش از دو دهــه 

تجربــه، آمادگــی عرضــه محصــوالت مــورد نیــاز و مشــاوره در 

و  ایــران  کشــور  از  هرنقطــه  در  مختلــف  طرح هــای  اجــرای 

کشورهای همجوار را داریم.

محصــوالت شــرکت گلســتان شــامل ســنگ یکپارچــه تکســانیت 

ــک اصــالح شــده و ســنگ یکپارچــه  ــن اکریلی ــا رزی ــد شــده ب تولی

ــویی  ــویی و ظرفش ــواع روش ــتر و ان ــی اس ــن پل ــا رزی ــتون ب جمس

کورین و چسب مخصوص کورین می باشد.
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TAXANITEسنگ یکپارچه چیست؟

TAXANITE

سنگ یکپارچه یا کورین از ترکیب پلیمرها، مواد پرکننده و رنگدانه ساخته میشود.

وجــود انــواع مختلــف ســنگ یکپارچــه بــا ویژگــی هــای مختلــف بــه مجریــان اجــازه میدهــد تــا در هــر 
پــروژه بســته بــه نیــاز خــود، امــکان انتخــاب از میــان ســنگهای مصنوعــی رده قیمــت اقتصــادی تــا 
لوکــس را داشــته باشــند. اســتفاده از انــواع مختلــف رزیــن, فیلــر و رنگدانــه بــه ایــن ســنگها خــواص 

متفاوت میدهد و امکان داشتن بازه قیمتی گسترده برای هر بودجه ای را فراهم میکند.

انواع خاصی از اکریلیک، اکریلیک اصالح شده و پلی استر از رزین های مرسوم در تولید سنگهای 
یکپارچه هستند.

چگونه سنگ یکپارچه بودن یک محصول را تشخیص دهیم؟

به طور کلی تمامی سنگهای یکپارچه باید دارای این دو ویژگی اصلی باشند:

١. یکپارچه:
در یــک بــرش عرضــی از صفحــه بایــد تمــام ضخامــت صفحــه بــه صــورت یکپارچــه و از یــک نــوع 
مــاده تشــکیل شــده باشــد. یعنــی مــرز بیــن وســط و پشــت و روی صفحــه در بــرش عرضــی قابــل 

تشخیص نیست چون این صفحات در یک مرحله و به صورت یکپارچه تولید میشوند.

٢. قابل برش و پرداخت با ابزار نجاری:
ســختی ســنگ یکپارچــه بایــد بــه حــدی باشــد کــه قابــل بــرش و پرداخــت آن بــا ابزارهــای نجــاری و 
ــکی و اره  ــز اره, اره دیس ــرز, می ــا اورف ــرش ب ــل ب ــات قاب ــن صفح ــی ای ــد. یعن ــازی باش ــت س کابین

عمودبر میباشند و سطح آنها با سنباده های مخصوص پرداخت سطح چوب براق میشود.

تمام ویژگی های سنگهای کورین در واقع زیر مجموعه ای از این دو ویژگی اصلی هستند

فرز نجاری

سنباده لرزان

اره دیسکی

گیره نجاری

یکپارچه بودن صفحه
قابل تعمیر و ترمیم

مقاومت حرارتی

عدم نفوذ رطوبت و روغن

قابلیت فرم پذیری

مقاوم در برابر اسیدها و مواد شیمیایی

دوام و طول عمر باال

قابل کار با ابزار نجاری 
اجرای بدون دزر و یکپارچه در سطح

پولیش و جالپذیری بسیار آسان

تعمیر و ترمیم بسیار آسان

قابل برش با سی ان سی

برش و فرم دهی آسان

قابل حکاکی با لیزر و ابزار نجاری
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TAXANITEسنگ یکپارچه چیست؟

TAXANITE

دوام باال

ــی  ــور طبیع ــه ط ــه ب ــنگ یکپارچ س
ــه حــرارت، خراشــیدگی و  نســبت ب
ضربــه مقاومتــر از صفحــات ام دی 
ــالها  ــس از س ــی پ ــت و حت اف اس
اول  روز  ماننــد  دوبــاره  اســتفاده 

تمیز و براق میشود.

عبور نور

کوریــن   هــای  طــرح  از  بعضــی 
مــی  نــور  عبــور  قابلیــت  دارای 
ــان  ــه طراح ــی ب ــن ویژگ ــند. ای باش
ــای  ــردازی ه ــور پ ــرای ن ــکان اج ام
بینظیــر بــا صفحــات تکســانیت را 

میدهند.

آنتی باکتریال

صفحــات یکپارچــه بــه دلیــل نفــوذ 
و  آب،  جــذب  وعــدم  ناپذیــری 
جایــی  درز  بــدون  اجــرای  امــکان 
ــی  ــک باق ــری وکپ ــد باکت ــرای رش ب
ــان  ــردن آن آس ــز ک ــذارد و تمی نمیگ

است.

رنگهای متنوع

ای  مجموعــه  گلســتان  شــرکت 
متنــوع  از طرحهــای بــی نظیــر گــرد 
ــرای انجــام  ــا دســت شــما ب آورده ت
ــلیقه ای  ــر س ــا ه ــروژه ای و ب ــر پ ه

باز باشد.

خم پذیری

بعضــی از انــواع ســنگهای یکپارچــه  
قابــل شــکل پذیــری بــا اســتفاده از 
بــه طراحــان  و  حــرارت  هســتند 
اجــازه اجــرای طرحهــای منحصــر بــه 

فرد را میدهند.

دوستدار محیط زیست

ترکیبــات ســنگهای یکپارچــه غیــر 
ــا  ــره ب ــاس روزم ــوده و تم ــمی ب س
ــن ســالمت انســان  صفحــات کوری
را تهدیــد نمیکنــد و فرآینــده تولیــد و 
ــت  ــط زیس ــه محی ــا ب ــت آنه بازیاف

صدمه ای نمیزند.
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TAXANITEمحصوالت
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سنگ یکپارچه تکسانیت 
تکســانیت بــا دو دهــه نــوآوری و حضــور مســتمر در بــازار ایــران یکــی از قدیمــی تریــن 
ــتفاده از  ــا اس ــانیت ب ــه تکس ــنگ یکپارچ ــت. س ــران اس ــد ای ــن تولی ــات کوری صفح
ــود.  ــد میش ــی تولی ــوالت واردات ــا محص ــت ب ــدف رقاب ــا ه ــه و ب ــواد اولی ــن م بهتری
کیفیــت تکســانیت احتیــاج بــه تعریــف نــدارد تقریبــاً همــه فعالیــن صنعــت کوریــن 

تکسانیت را میشناسند.

سنگ یکپارچه جمستون
ــتن  ــدف داش ــا ه ــه ب ــد ک ــانیت میباش ــه تکس ــادی کارخان ــول اقتص ــتون محص جمس

کیفیت مناسب در کنار قیمت رقابتی تولید میشود.

ابعاد ورق کورین تکسانیت و جمستون
ابعاد استاندارد بین المللی  صفحات کورین شامل دو سایز ١/٢×٧٦×٣٦٦ و ١/٢×٧٦×٣٠٥ 

سانتیمتر میباشد.
هنگام سفارش صفحات کورین تکسانیت عالوه بر دو سایز فوق امکان 

سفارش کورین با عرض ٩٠ سانتیمتر و همچنین با طول کمتر هم وجود دارد

صخامت ٧ و ١٢ میلیمتر
عرض ٧٦ × طول از ٢٠٠ تا ٣٦٦ سانتیمتر
عرض ٩٠ × طول از ٢٠٠ تا ٣٠٥ سانتیمتر

اگــر تابحــال بــا محصــوالت تکســانیت و جمســتون کار نکرده ایــد بــا مــا تمــاس بگیریــد 
تا برای شما نمونه جهت آزمایش کیفیت  ارسال بشود.

سینک و روشویی یکپارچه
ســینک و روشــویی یکپارچــه تکســانیت و جمســتون بــه دلیــل داشــتن طــرح و رنــگ مشــابه صفحــه بــه شــما امــکان طراحــی پــروژه هــای کامــال 

یکپارچه و بدون درز را میدهد که برای محیطهای بهداشتی بسیار حائز اهمیت است.
عــدوم وجــود هیچگونــه درز و منفــذ بیــن ســینک یــا کاســه روشــویی و صفحــه کوریــن باعــث آســان شــدن نظافــت و اطمینــان از پــاک شــدن 

هرگونه جرم و باکتری میشود.
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ســینک و روشــویی یکپارچــه تکســانیت و جمســتون بــه دلیــل داشــتن طــرح و رنــگ مشــابه صفحــه بــه شــما امــکان طراحــی پــروژه 

های کامال یکپارچه و بدون درز را میدهد که برای محیطهای بهداشتی بسیار حائز اهمیت است.

عــدوم وجــود هیچگونــه درز و منفــذ بیــن ســینک یــا کاســه روشــویی و صفحــه کوریــن باعــث آســان شــدن نظافــت و اطمینــان از پــاک 

شدن هرگونه جرم و باکتری میشود.
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آیا همیشه گرانترین گزینه، بهترین است؟

انواع سنگ کورین
سنگهای کورین را می توان در سه گروه دسته بندی کرد:

 ۱)  ۱۰۰ درصد اکرلیک    ۲)  اکرلیک اصالح شده     ۳)  ۱۰۰ درصد پلی استر.

تغییر نوع رزین در مقاومت شیمیایی صفحه و همچنین خاصیت نرم شدن صفحه بر اثر حرارت تاثیر دارد.

اما کدام سنگ کورین مناسب پروژه شماست؟
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TAXANITEاکریلیک یا پلی استر ؟
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ممکن است گرانترین گزینه،بهترین انتخاب نباشد

اگر پروژه شما احتیاج به خم کاری ندارد

دلیلی برای پرداخت هزینه اضافی بابت سنگ ۱۰۰ درصد اکرلیک وجود ندارد.

دو گروه کورین اکرلیک اصالح شده و کورین ۱۰۰ درصد پلی استر کامال از نظر کیفیت و تنوع رنگ نیاز شما را برطرف 

میکنند.

در صورت انتخاب نامناسب شما در یک مرحله هزینه اضافه پرداخت میکنید:

۱.در هنگام خرید سنگ مصنوعی:

دلیل اصلی گرانتر بودن صفحات ۱۰۰ درصد اکرلیک قیمت باالی رزین مصرفی در تولید آنهاست و دلیل استفاده از این 

رزین قابلیت نرم شدن آن بر اثر حرارت است.

پس اگر احتیاجی به خم کاری ندارید سنگ گرانی را خریده اید که اصال قصد ندارید از قابلیت خم شدن آن با حرارت 

استفاده کنید.
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ممکن است گرانترین گزینه، بهترین انتخاب نباشد

اگر پروژه شما یک آزمایشگاه مواد شیمیایی و یا دندانپزشکی است 

کورین ۱۰۰ درصد پلی استر و سپس اکرلیک اصالح شده را انتخاب کنید.

ــواد  ــا م ــت و ب ــر اس ــروه دیگ ــر از دو گ ــف ت ــیمیایی ضعی ــواد ش ــی م ــل خوردگ ــک در مقاب ــد اکرلی ــن ۱۰۰ درص ــرا کوری زی

دندانپزشکی نیز ترکیب میشود و لکه های ایجاد شده نیازمند تعمیر خواهند بود.

در صورت انتخاب نا مناسب شما در دو مرحله هزینه اضافه پرداخت میکنید:

۱.در هنگام خرید سنگ مصنوعی:به دلیل گرانتر بودن صفحات ۱۰۰ درصد اکرلیک.

۲.هزینه نگهداری و تعمیرات باال به دلیل واکنش با مواد شیمیایی.

اگر محل پروژه شما در معرض حرارت مداوم است 

کورین ۱۰۰ درصد پلی استر و سپس اکرلیک اصالح شده را انتخاب کنید.

زیــرا کوریــن ۱۰۰ درصــد اکرلیــک همانطــور کــه میدانیــم در مقابــل حــرارت خــم میشــود و در آشــپزخانه هــای صنعتی،اطراف 

ــا  شــومینه و حتــی اطــراف اجــاق گاز آشــپزخانه اگــر اصولــی نصــب نشــود امــکان نــرم شــدن و تغییــر شــکل صفحــه ب

حرارت وجود دارد.

در صورت انتخاب نامناسب شما در سه مرحله هزینه اضافه پرداخت میکنید:

۱.در هنگام خرید سنگ مصنوعی : به دلیل گرانتر بودن صفحات ۱۰۰ درصد اکرلیک

۲.در هنگام نصب به دلیل نیاز به زیر سازی اضافه و اقدامات پیشگیرانه در محل های نزدیک به حرارت.

۳.در هنگام تعمیر و تعویض صفحه خم شده براثر حرارت.

انتخاب با شماست
هوشمندانه انتخاب کنید


