
 همه چیز در رابطه با چوب پالست

 

 کاربردها 

های مشابه نیاز به نگهداری و مراقبت اند و به نسبت متریالاند که چوب پالستیک سازگار با محیط زیستکنندگان مدعیتولید

 .ندارد چندانی قدمت طبیعی چوبی الوارهای با مقایسه در چوب پالست به طور کلی استفاده از.کمتری دارند

 .پوش و جایگزینی برای چوب طبیعی معرفی گردیده استمیالدی جهت استفاده برای کف 90محصول اولین بار در اوایل ده این 

های فیزیکی بسیار مناسبی برای استفاده در فضاهای آزاد را دارد که ترکیب خوبی برای ساختن این محصول در واقع ویژگی

ترین متریال و از این جهت که این مصالح گران.تواند باشدسبز میها و فضاهای باز مکمل مثل تراس گاردنروف ها،اسکیپلند

 .مصالح بازیافتی است مجددا قابل بازیافت است

های همچنین برای ساخت نرده .باشدمی هاساختمان چوبی نمای و هاخانه باز فضای کف پوشش در چوب پالست عمده استفاده

تولید مبلمان خانگی و در و  .گرددها در مبلمان شهری از این محصول استفاده میحیاط، طراحی باغ ویال و ساخت نیمکت

 .باشدپنجره از دیگر موارد استفاده چوب پالست می

 .هستند دنیا در چوب پالست کنندگانترین تولیدکنندگان و مصرفروپا از بزرگآمریکای شمالی و ا 

 .کرد استفاده بیرونی فضای در توانمی چوب پالست گویند ازاکثر تولیدکنندگان می

سازی )نظیر چوب و پالستیک و سنگ(، چوب پالستیک به عنوان جایگزینی مناسب برای مواد سنتی مورد مصرف در ساختمان

 .و غیره است (MDF خودروسازی )نظیر فلز و پالستیک( و مبلمان شهری و اداری ) نظیر چوب و

شده و با توجه به متریالی که در  باز ساختهپوش است و ماهیت این محصول برای فضایترین کاربرد این محصول روی کفبیش

 .ها کامالً مقاوم استها و باکتریرما ،حشرات موذی، قارچکاربرده شده نسبت به عوامل محیطی از جمله رطوبت، سرما و گآن به 

پوش بیرون ساختمان، سازی، مبلمان شهری، دیوارها و محوطه استخر، سونا و جکوزی، پل و پیاده رو، اسکله و کشتیتراس

 استفاده آن در وب پالستچ توان ازهایی است که میگاردن، از جمله مکانساخته، نرده و پلکان و روفهای پیشآالچیق و خانه

 کنار در توانمی رطوبت برابر در مقاومت خاطر به که شودمی استفاده چوب پالست در حال حاضر در مغز صفحه کابینت از.کرد

 .شودمی استفاده محصول این از کابینت هایصفحه تمام در و کرد استفاده آن از شوییظرف

 

 کاربرد چوب پالست برای کف

 .است مهمانان از پذیرایی محل و گرددمی تزئین فانتزی بطور که است فضایی مناسب پوشکف عنوان به پالستچوب  اجرای

 شود،می گرفته نظر در ویال باغ سازیفضا برای که سکوهایی یا و تراسکف یا استخر دور چوب پالست به عنوان مثال اجرای

 .سازدمی چنداندو را محیط جلوه

 

 برای نمای ساختمان کاربرد چوب پالست

های چوبی را دیده های قدیمی سقفشاید تا کنون در خانه.ای بسیار طوالنی داردتر استفاده از چوب در ساخت و ساز سابقهپیش

در شهرهای مدرن امروزی .رایج است ایران از طرف دیگر استفاده از چوب در ساخت و ساز همچنان در مناطق شمالی.باشید

های اخیر استفاده از چوب در نمای ساختمان اما در سال.استفاده از چوب در ساخت و ساز به دکوراسیون منزل محدود است

 هم با را پالستیک و چوب هایویژگی چوب پالست با توجه به اینکه.ر به فرد و جذاب نموده استطرح نمای ساختمان را منحص

 .باشدتر و گزینه مناسبی برای نمای چوبی ساختمان میداراست و از نظر قیمت مقرون به صرفه

https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d9%88%d9%81%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 گاردنکاربرد چوب پالست در روف

 ترموود از درخواستی محصوالت یا مکان در مشتری خواسته نابرب و بوده چوب پالست ها ازگاردنکلیه محصوالت چوبی در روف

روی پوش چوب پالست و ترموود، راهروهای چوبی و مسیرهای پیادههای چوبی، کفپوشاعم از: انواع کف .شودمی استفاده

 .گاردنهای روفها و پروژه سازیمحوطه و هافضاسازی در ترموود و چوب پالست چوبی،

 

 : پالست چوب کاربرد دیگر

 .توان به در، پنجره، حصار و پرچین اشاره کردمی پالستیک چوب پروفیل یا چوب پالست کامپوزیت کاربردهای دیگر

چوب پالستیک، انتظار گسترش تولیدات این محصول در های عملکردی انواع های تولید و ویژگیپذیری روشبا توجه به انعطاف

چوبی،  سازیمحوطه از جمله: چارچوب در و پنجره، پنل داخلی خودروها، نرده چوبی، حصار، .بازار جهانی رو به افزایش است

 دارد را ویژگی این چوب پالست در حقیقت کامپوزیت .ریزی و صنعت مبلمان شده استنمای ساختمان، نیمکت پارک، قالب

 .ها و تقریبا هر شکلی درآیدها، اندازهها، طرحگرن به بتواند به که

پوش چوبی یا نام عمومی کامپوزیت چوب که با نام کف توان از مصالح کفهای استفاده از چوب پالستیک میترین نمونهاز رایج

 .شود اشاره نمودچوب، شناخته می

ها و خواصی که به آنها اشاره شد همگی باعث شده است تا از چوب پالستیک در موارد مختلف و متنوعی استفاده شود و ویژگی

 .به عنوان یک متریال شناخته شده در صنایع مورد استفاده قرار گیرد

 :توان به موارد زیر اشاره کردچوب پالست می دیگر  جمله کاربردهای از

 ، حمام، سونا و جکوزی ساخت استخر مان پیرامونپوش و چیدهپوش چوبی )فضای باز(، کفکف

 پوشش دیوار

 های ورودی ساختمان و پارکینگ، پلکان، سقف کاذبنمای ساختمان، درب

 پوشش سقف و بام، داکت و ناودان

 تراس، حیاط خلوت، بالکن و نرده

 فنس، پارتیشن، پرده و کرکره

 بان و رواق، پارکینگ خودرو، سایههای ساحلیآالچیق، پرگوال، پالژ، پناهگاه

 باغچه و پارک، سطل زباله و سایر مبلمان شهریهای میز و نیمکت، چراغ

 (های باغچه و پارک )فالور باکسگلدان

 تابلوهای راهنمایی و رانندگی / تابلوهای تبلیغاتی

 ساخت تجهیزات مدارس
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