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ــی از م ــن یک ــه از روزگار که ــت ک ــی اس ــاده طبیع ــک م ــوب ی چ

ــوده و  ــد منظــوره کار انســان ها ب ــزار چن مهمتریــن مــواد و اب
بــه طــور طبیعــی و فــراوان در دســترس آنهــا قــرار داشته  اســت 
ــگ  ــه داری، جن ــازی، مزرع ــی در خانه س ــع طبیع ــن منب و از ای
اســت.  شــده  اســتفاده  زندگــی  اجــزای  تمــام  و  صلــح  و 
با پیشــرفت علم و صنعت و ماشــینی شــدن جامعه کنونی یکی 
از راه های ایجاد فضایی مطبوع برای جســم و روح در زندگی 
بــه کار بــردن عناصــر طبیعــی و اشــیاء آشــنا برای ذهن اســت. 

چوب یکی از پر کاربرد ترین این عناصر می باشد. 
چــوب میــل بــه رشــد، بالندگــی و نرمــش را در زندگــی و 
احســاس انســان جــاری می کنــد کــه بــا کاربــرد مناســب آن در 
محیــط زندگــی، می تــوان فضایــی آرام و دلپذیر بــه وجود آورد. 
چــوب بــا توجــه بــه اینکــه از مصالــح ســاخت دســت بشــر 
عملکــرد  نظــر  از  اســت  زنــده  موجــود  آن  پایــه  و  نیســت 
تفاوت هــای بســیاری بــا مصالــح دیگــر دارد. حــس زیبایــی 
وآرامــش وطبیعــی بودنــی کــه از چــوب بــه مــا منتقــل می  شــود 
نمی باشــد.  مقایســه  قابــل  دیگــر  از مصالــح  بــا هیچکــدام 
شرکت آیریس جهت نیل به اهداف فوق افتخار دارد محصوالت 
خـود را در زمینه هـای نماهـای تمـام چـوب، پارکت هـای تمـام 
چـوب، کفپوش هـای تمـام چوب فضـای باز وپنل ها و سـازه های 
تمام چوب ارائه نماید. مدیران این شـرکت با سـال ها تجربه در 
ایـن زمینـه آماده ارائه خدمات در زمینه مشـاوره، فروش، نصب 

و خدمـات پـس از فروش می باشـند. 
امیدواریم با آشنایی و استفاده از محصوالت شرکت آیریس، 
ایـن ثـروت الهام بخـش از طبیعـت را بـه زندگـی خـود بیاوریـد. 
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نمای ســاختمان همچون جامه ای بر تن ســاختمان می باشد. 

نما حاکی از موقعیت فرهنگی ســازندگان ســاختمان اســت و 

نشــانگر میــزان نظم در ســاختمان، امکانــات و ذوق تزیین و 

خانــه آرایــی طراح و مالــک و زیبا تر جلوه دادن چهره شــهر 

می باشــد. با توجه به زندگی شهر نشینی وبه تبع آن ماشینی 

شــدن جامعه، ازدیاد جمعیت، آلودگی هــوا، آلودگی صوتی، 

بــا وارد کردن چوب که عنصری از طبیعت می باشــد می توان 

حــس زیبایــی شناســی و آرامــش را بــه شــهر بــاز گردانــد. 
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در واقــع کلیــه باکتری هــای مضــر داخل 
چــوب و همچنین موادی کــه باعث تغییر 
فرم چــوب )از قبیل رطوبــت، صمغ، ...( 
می شــود در ایــن فرایند 36 ســاعته بافت 
چــوب را تــرک کــرده و یــک چــوب جدید 
بــه نام ترمــو با قابلیت های بــاال به وجود 
مــی آورد. مزایــای اســتفده از ترمــو وود 

شامل موارد زیر می شود: 

چوبـی کـه توسـط ایـن تکنولوژ ی بدسـت   ®
می آیـد عمـر طوالنـی خواهد داشـت. 

مقاومـت آن در مقابـل عوامـل خارجـی از   ®
قبیل باران و نور آفتاب بسیار زیاد است. 

بـه دلیـل نبـود صمـغ و مـواد مـورد عالقـه   ®
حشـرات در چـوب، ترمـو وود در مقابـل 

حشـرات کامـال مقـاوم اسـت. 
صمغ،   ® و  رطوبت  شدید  کاهش  دلیل  به 

چوب سبک تر شده و نصب آن راحت تر 
و فشار وزن آن بر سطح زیرین کمتر است. 

بـــا توجه بـــه اینکـــه رنگ چـــوب در این   ®
روش تیــره تــــــر مــی شـــــود، زیـبـاتـر و 

شـــکیل تر می  شـــود. 

به دلیل عدم اســتفاده از مواد شــیمیایی،   ®
 ایــــن چــــوب دوســتــدارمحیـــط زیـست

)Environment friendly( است. 

جالب است بدانیم صرفه نظر از گونه های 
مختلف درختان که ترمووود های مختلفی 
بدســت مــی دهــد بــه طــور کلــی دو نوع 

ترمووود وجود دارد. 

D بــه جــای کلمــه  ®  Thermo D )حــرف 

Durability یا ماندگاری و دوام اســت(

S بــه جــای کلمــه   ® Thermo S )حــرف 

یا پایداری است(  Stability

معموال برای نماهای خارجی ســاختمان 
بنــا براســتانداردهای بین المللــی گزینــه 

مناسب، ترمو D می باشد. 

مراحل�تولید�چوب�ترمو���

این پرســش برای بســیاری از مصرف کننــدگان پیش می آید که چــوب عادی که در 
مقابل عوامل محیطی نظیر باران، آفتاب و... مقاوم بنظر نمی رسد چگونه می تواند 
برای نمای ســاختمان به مدت طوالنی اســتفاده شود. پاسخ ا ین پرسش در مراحل 
تولید ترمووود نهفته اســت. فرایند ترمو کردن، به روش های متفاوتی در دنیا اجرا 

می شود. یکی از رایج ترین این روش ها به شرح زیر می باشد. 
در فاز اول چوب در حالیکه توسط بخار محافظت می شود، به سرعت تا حدود 100 
تا 130 درجه سانتیگراد حرارت داده می شود. این فرایند، رطوبت داخل چوب را تا 

حدود صفر درجه سانتیگراد کاهش می دهد. 
در فاز دوم حرارت تا حدود 185تا 215 درجه سانتیگراد افزایش می یابد. این درجه 

حرارت ها حدود 2 تا 3 ساعت بصورت ثابت باقی میماند. 
 درفازســوم توســط اســپری آب درجه حرارت پایین آورده می شود. سپس رطوبت 

چوب که به صفر درصد رسیده بود به 4 تا 7 درصد می رسد. 

���(Thermo wood)چوب�ترمو�

برای بشــر از دیــر باز این موضوع روشــن بوده که 
حــرارت دادن ســطح چوب بــا آتش، مقاومــت آن را 
بــرای اســتفاده های مختلــف بــاال مــی بــرد. اولیــن 
قومی که از این دانــش بهره عملی بردند وایکینگ ها 
بودنــد کــه از ایــن گونــه چوب ها بــرای مــواردی از 
قبیــل نرده هــای چوبی اســتفاده می بردنــد. اگر چه 
اولیــن تحقیقــات متمرکــز و علمــی در ایــن زمینــه 
در دهــه چهــل و پنجــاه میــالدی توســط محققیــن 
آلمانــی و آمریکایــی صــورت گرفت، امــا فنالندی ها 
از اولیــن افــرادی بودنــد کــه در دهــه 90 میــالدی 
ایــن دانــش را بــه تکنولــوژی عملــی تبدیــل کردند. 
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در ســال های اخیر که زندگی ماشینی و شهر نشینی ما 
را بســیار از طبیعــت و زیبایــی و آرامش ناشــی از آن 
دور کرده است گرایش به سمت استفاده از محصوالت 
تمــام چــوب رو بــه افزایش اســت. پارکت تمــام چوب 
در شــکل ها و طرح هــای مختلــف سالهاســت به عنوان 
کفپوشــی زیبا، گرم و مقاوم در ســاختمان ها استفاده 
می شــود. پارکت تمام چوب طبیعت است، طبیعتی که 
مــی تــوان آن را دید، حس کرد و احســاس بی نظیری 
از آرامــش را تجربــه کــرد. به عدد درختــان در طبیعت 
مــا تنوع نقش و به عدد گونه های مختلف، رنگ طبیعی 
خواهیم داشت. از چوب ونگه )wenge( که تقریبًا سیاه 
می باشــد تــا بلوط )oak( به عنوان رنــگ میانه ی زرد و 
 )maple( و افرا )ash( گرم و به ســفیدی زبان گنجشــک
 ویــا چوب هــای قرمــز ماننــد: جاتوبــا )Jatoba( مربائو
)Merbau(. پارکــت تمام چوب محیطــی مالیم و طبیعی 

برای شما ایجاد خواهد کرد که همه افراد با سلیقه های 
متفاوت از آن لذت می برند. در حال حاضر پارکت های 
تمــام چــوب در مدل هــای مختلفــی ارائــه مــی شــود. 

���)solid(پارکت�های�متراکم�

ایــن نــوع پارکت قدیمــی ترین نــوع پارکت می باشــد کــه معموال در 
ضخامت هــای 8 تــا 20 میلیمتری و با عرض هــا و طول های مختلفی 
عرضــه می گــردد. ایــن نوع پارکــت با چســب های مخصوص نصب 
 می گــردد و پــس از آن عملیات ســاب و الک روی آن انجام می گیرد.
با پیشــرفت تکنولوژی این امکان برای سازندگان پارکت فراهم شده 
که پارکت های چند الیه تولید کنند. پارکت های چند الیه با استقامتی 
بیشــتر و تنــوع انواع چوب در الیه رویی عــالوه بر کیفیت بهتر باعث 
اقتصــادی شــدن این محصــول برای مصــرف کنندگان می باشــد. 

پارکت�های�دو�الیه���

این پارکت ها از دو الیه چوب تشــکیل شــده که معمواٌل الیه زیرین از 
چوب ســوزنی بــرگ و الیه باالیی چــوب انتخابی می باشــد. معمواٌل 
ایــن نوع ازپارکت هــا ضخامت 10 تا 12 میلیمتر دارند و با پوشــش 
کامــل الک و پولیــش نهایــی که در کارخانه روی آن انجام می شــود 
آماده نصب می باشند و با چسب مخصوص پارکت نصب می گردند. 

پارکت�های�سه�الیه���

این پارکت ها از سه الیه چوب تشکیل شده است که دو الیه زیرین از 
چوب سوزنی برگ تشکیل شده و الیه رویی چوب انتخابی می باشد، ضخامت این نوع پارکت ها معمواٌلبین 14 تا 16 میلیمتر می باشد، 
عرض ها بین 15 تا 21 سانتی متر و طول ها بین 1/80 تا 2/40 متر می باشد، که با پوشش کامل الک )یا روغن( و پوشش نهایی در 
کارخانه تولید می گردد. این مدل از پارکتها که تنوع مختلفی دارد در حال حاضر از رایج ترین مدل های استفاده شده می باشد. به این 
صورت که در الیه اصلی )رویی( با چوب انتخابی، از 2 یا 3 قطعه چوب هم عرض و با طول های متفاوت استفاده می شود، که تنوع 
بی نظیری را ایجاد می کند. همچنین در گونه دیگری از این مدل جهت الیه اصلی رویی چوب انتخابی از یک قطعه چوب استفاده می شود. 
پارکت هــای تمــام چــوب بــه دلیــل تنــوع در طرحهــا و رنگ های مختلــف طبیعــی، زیبایــی، تنــوع در ضخامت، مقــاوم بودن و 
قابلیــت ســاب و الک زدن بــه دفعات، سال هاســت که به عنوان یکــی از محبوب ترین کفپوش ها مورد اســتفاده قــرار می گیرند. 
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همان گونه که استفاده از چوب در نماهای ساختمان ها 
و کفپوش داخل ســاختمان ها به شدت رو به افزایش 
است، گرایش به سمت استفاده از چوب برای کفپوش 
کردن فضاهای باز نیز در حال افزایش اســت. دالیل 
این گرایش نیز در حس گرمی، طبیعی بودن و زیبایی 
اســت که در اســتفاده از چــوب طبیعی نهفته اســت. 
از تــراس گرفته تا پشــت بــام و بالکن هــا و از کناره 
اســتخر تا فضای باز در باغ ها، می توان با اســتفاده 
از چوب هــای منحصر به فرد مخصوص فضای باز، 
فضایــی آرامــش بخش و طبیعــی را به وجــود آورد. 
کفپوش هــای تمام چوب به علــت عدم هدایت گرمایی 
چوب، گرمای خورشید را جذب نمی کنند و از سوختگی 
کــف پــا جلوگیری میکنــد و ضمنًا مانع ســر خوردن 
در فضاهای باز می شــوند و انتخاب بســیار مناسبی 
بــا ایمنی باال برای محیط های باز وبســته می باشــد.

شــرکت آیریس مفتخر است که گونه های استثنایی و 
منحصر بفردی از این چوب ها را به مشتریان گرامی 

عرضه می دارد. 
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چوب های مورد اشاره از درختان جنگل های حفاظت شده 
آمازون تهیه شده اند و ویژگی های خاصی دارد، از جمله:

®  )1000 kg/m3 چگالی بسیار باال)باالتر از آب
سختی و فشردگی باال  ®

مقاومــت بســیار بــاال در مقابــل تغییــرات آب وهــوا، 
رطوبت، تابش، نورخورشید، موریانه و قارچ 

تمام ویژگی های باال باعث می شود که کفپوش های چوبی 
بهتریــن گزینه برای فرش کردن فضا های باز باشــد.

پنل�های�تمام�چوب�چند�الیه����

پنل های تمام چوب thermo جهت نماهای چوبی، 
درب تمــام چــوب، دیوارهــای جدا کننــده، باکس 
کمــد، کابینــت، میــز کنفرانس و خانه هــای چوبی 
اســتفاده می شــود کــه در برابــر شــرایط مختلف 
جوی مقاوم می باشد. این پنل های تمام چوب سه 
و پنــج الیــه در ضخامت های 13 تــا 80 میلیمتر و 

ابعاد حداکثر 3 در 6 متر می باشند. 

پروفیل�های�تمام�چوب�اسکلت�ساختمان����

پروفیل هــای چوبــی ســاخته شــده از چــوب های 
سوزنی برگ با 12 متر طول و در ابعاد مختلف در 
اســکلت ســاختمان های چوبی، آالچیق ها، ویال ها 

و... کاربرد دارد. 

www. i r i s taban.com
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