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چوب یک ماده طبیعی است که از روزگار کهن یکی از مهمترین مواد و ابزار چند منظوره کار
انسانها بوده و به طور طبیعی و فراوان در دسترس آنها قرار داشته است و از این منبع
طبیعی در خانه سازی ،مزرعهداری ،جنگ و صلح و تمام اجزای زندگی استفاده شده است.
با پیشرفت علم و صنعت و ماشینی شدن جامعه کنونی یکی از راههای ایجاد فضایی مطبوع
برای جسم و روح در زندگی به کار بردن عناصر طبیعی و اشیاء آشنا برای ذهن است.
چوب یکی از پر کاربرد ترین این عناصر میباشد.
چوب میل به رشد ،بالندگی و نرمش را در
زندگی و احساس انسان جاری میکند که با
کاربرد مناسب آن در محیط زندگی ،میتوان
فضایی آرام و دلپذیر به وجود آورد.
چوب با توجه به اینکه از مصالح ساخت
دست بشر نیست و پایه آن موجود زنده است
از نظر عملکرد تفاوتهای بسیاری با مصالح دیگر دارد .حس زیبایی وآرامش وطبیعی
بودنی که از چوب به ما منتقل میشود با هیچکدام از مصالح دیگر قابل مقایسه نمیباشد.
شرکت آیریس جهت نیل به اهداف فوق افتخار دارد محصوالت خود را در زمینههای
نماهای تمام چوب ،پارکتهای تمام چوب ،کفپوشهای تمام چوب فضای باز و پنلها و
سازههای تمام چوب ارائه نماید .مدیران این شرکت با سالها تجربه در این زمینه آماده
ارائه خدمات در زمینه مشاوره ،فروش ،نصب و خدمات پس از فروش میباشند.

دربارهما

6
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آیریس تابان آسیا فرآوردههای چوبی ساختمان

شرکت مهندسی – بازرگانی آیریس تابان آسیا ،عرضهکننده مصالح چوبی ساختمان
از تولید کنندگان معتبر اروپایی میباشد .الزم به ذکر است که مدیران آیریس تابان آسیا در
جهت ارایه خدمات بهتر به مشتریان خود عالوه بر تامین مصالح چوبی در زمینه طراحی،
خدمات مهندسی و اجرا و همچنین خدمات پس از فروش در کنار مشتریان خود خواهدماند.
این شرکت با تکیه بر دانش فنی روز ،تجربیات فراوان در این زمینه و دقت در انتخاب
فرآوردههای چوبی با محوریت کیفیت محصوالت و همچنین با در نظرگرفتن
قیمت مناسب توانسته است خود را به عنوان یکی از مراجع اصلی
ارائه فرآوردههای چوبی ساختمان در کشور معرفی نماید.
تیمهـای مجـرب نصـب ،کارشناسـان فنـی متخصـص آیریـس
تابـان بـا بهرهگیـری از دانـش روز اروپـا و تلاش روز
افـزون در بهینهسـازی امـور ،پروژههـای شـاخصی
را اجـرا نمودهانـد.
شرکت آیریس تابان آسیا تمام تالش خود را برای
یاری و همراهی معماران گرامی و هممیهنان
گرانقدرمان بکار گرفتهاست .همکاری با هنرمندان
و معمارانی که دلبسته زیباییهای برخواسته از
طبیعت هستند و با طراحی و معماری متفاوت
توانستهاند طبیعت را به محیط زندگی باز گردانند،
ما را در این راه استوارتر کرده است تا بتوانیم
نگرشی نو را در کاربرد چوب برای معماران،
طراحان داخلی و مصرفکنندگان نهایی ارائهکنیم.
ما ایمان داریم که مشتریان ما بزرگترین سرمایه
ما هستند و این سرمایه را ارج مینهیم و با رویکرد
احترام و مشتری مداری از بازارمنشی پرهیز
میکنیم تا یادی نیک در خاطرهها بجا گذاریم.

Wooden Cladding

www.iristaban.com

نمای ساختمان همچون جامه ای بر تن ساختمان
میباشد .نما حاکی از موقعیت فرهنگی
سازندگان ساختمان است و نشانگر
میزان نظم در ساختمان ،امکانات و
ذوق تزیین و خانهآرایی طراح و
مالک و زیباتر جلوه دادن چهره
شهر میباشد .با توجه به
زندگی شهرنشینی وبه تبع آن
ماشینی شدن جامعه ،ازدیاد
جمعیت ،آلودگی هوا ،آلودگی
صوتی و ...با وارد کردن چوب
که عنصری از طبیعت میباشد
میتوان حس زیباییشناسی و
آرامش را به شهر باز گرداند.
چوبهـای مـورد اسـتفاده در
نمـا از تنـوع باالیـی برخـوردار
اسـت کـه در زیـر بـه معرفـی
مهمتریـن و پرکاربردتریـن ایـن
چوبهـا بـا توجـه بـه موقیعیـت
جغرافیایـی و آب و هوایـی
ایـران میپردازیـم.

از جمله چوبهای مورد استفاده در نما
ترمووودها هستند.

w w w . i r i s t a b a n . c o m

چوبتـرمـو

Thermo Wood® Process

مراحل تولید چوب ترمو
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این پرسش برای بسیاری از مصرف کنندگان پیش میآید که چوب عادی
که در مقابل عوامل محیطی نظیر باران ،آفتاب و ،...مقاوم بنظر نمیرسد
چگونه میتواند برای نمای ساختمان به مدت طوالنی استفاده شود .پاسخ
این پرسش در مراحل تولید ترمووود نهفته است .فرایند ترمو کردن ،به
روشهای متفاوتی در دنیا اجرا میشود .یکی از رایجترین این روشها به
شرح زیر میباشد.
در فاز اول چوب در حالیکه توسط بخار آب محافظت میشود ،به سرعت تا
حدود  100تا  130درجه سانتیگراد حرارت داده میشود.
در فاز دوم حرارت ،حدود  185تا  215درجه سانتیگراد افزایش مییابد .این
درجه حرارتها  2تا  3ساعت بصورت ثابت باقی میماند .در انتهای این
مرحله رطوبت داخل چوب به صفر میرسد.
درفازسوم توسط اسپری آب ،درجه حرارت پایین آورده می شود .سپس
رطوبت چوب که به صفر رسیده بود به  4تا  6درصد می رسد.
در واقع کلیه باکتریهای مضر داخل چوب و همچنین موادی که باعث تغییر
فرم چوب (از قبیل رطوبت ،صمغ و )...میشود در این فرایند  36ساعته
بافت چوب را ترک کرده و یک چوب جدید به نام ترمو با قابلیتهای باال به
وجود میآورد.

 کمترین میزان رطوبت در این نوع چوب که باعث مقاومت آن میشود

تر مو و و د چیست؟
برای بشر از دیر باز این موضوع روشن بوده

 بهبود و افزایش مقاومت چوب در برابر پوسیدگی
w w w . i r i s t a b a n . c o m

 مقاومت باالی این چوب در برابر باران ،آفتاب و شرایط مختلف آب وهوایی
 به دلیل نبود صمغ و مواد مورد عالقه حشرات در چوب ،ترمو وود در
مقابل حشرات کامال مقاوم است.
 مقاوم شدن چوب در برابر خمیدگی و به اصالح تاب بر داشتن آن

که حرارت دادن سطح چوب با آتش ،مقاومت آن

 با توجه به اینکه این چوب کمترین رطوبت را دارد به همین جهت کمترین
انبساط و انقباض را نیز دارد.

بودند که از اینگونه چوبها برای مواردی از

 به دلیل کاهش شدید رطوبت و صمغ ،چوب سبک تر شده و نصب آن
راحت تر و فشار وزن آن بر سطح زیرین کمتر ا ست.

را برای استفادههای مختلف باال میبرد .اولین

قومی که از این دانش بهره عملی بردند وایکینگها

قبیل نردههای چوبی استفاده میبردند .اگر چه

اولین تحقیقات متمرکز و علمی در این زمینه در
دهه چهل و پنجاه میالدی توسط محققین آلمانی

و آمریکایی صورت گرفت ،ولی فنالندیها از
اولین افرادی بودند که در دهه  90میالدی این

دانش را به تکنولوژی عملی تبدیلکردند.

 چوبی که توسط این تکنولوژ ی بدست میآید عمر طوالنی خواهد داشت
 به دلیل عدم استفاده از مواد شیمیایی ،این چوب دوستدارمحیط زیست
( )Enviroment friendlyاست

 با توجه به اینکه رنگ چوب در این روش تیرهتر میشود ،زیباتر و
شکیلتر میشود
جالب است بدانیم صرفه نظر از گونههای مختلف درختان که ترمووودهای
مختلفی بدست میدهد به طور کلی دو نوع ترمووود وجود دارد.
 ( Thermo Dحرف  Dنمادی ازکلمه  Durabilityیا ماندگاری و دوام است)
 ( Thermo Sحرف  Sنمادی ازکلمه  stabilityیا پایداری است)
معموال برای نماهای خارجی ساختمان بنا براستانداردهای بینالمللی
گزینه مناسب ،ترمو  Dمیباشد.

آیریس تابان آسیا فرآوردههای چوبی ساختمان

مشخصات اصلی ترمووودها نسبت به سایر چوبها
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در واقع ترمووود یک نشان تجاری ( )Trademarkبرای محصوالت چوبی

است که یک روش توسعه یافته در فنالند میباشد که تنها اعضای انجمن

بینالمللی  Thermo woodحق قانونی برای استفاده از کلمه ترمووود برای
چوبهای اصالح شده خود توسط حرارت را دارند .قابل ذکر است که چوب

ترمو نیز مانند سایر صنایع برای خود دارای تشکیالت و سندیکای جهانی
است .انجمن بینالمللی تولید کنندگان ترموود ()Thermowood Association

که مقر آن در کشور فنالند است ،در سال  2000به منظور ترویج و گسترش

این محصول در فنالند تاسیس شد تا بر تولیدات چوبهای ترموی اعضای
این سندیکا نظارت داشته باشد .این نظارت شامل موارد متعددی میباشد

که مهمترین آن مشخصات فنی میباشد .از وظایف این سندیکا بازدید از

کارخانجات تولیدکننده چوب ترمو توسط ناظرین این سندیکا و بررسی و

آزمایش مرتب محصوالت تولید شده در آزمایشگاههای مخصوص است.

http://www.thermowood.fi
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شرکت آیریس تابان آسیا نماینده انحصاری شرکت  ekosampoفنالند میباشد.

شـرکت فنالنـدی  Sahakutioکـه تحـت عنـوان  Ekosampoچـوب ترمـو خـود را
ارائـه میدهـد ،اولیـن تولیـد کننـده چـوب ترمـو و یکـی از بزرگتریـن آنها میباشـد

کـه فعالیـت خـود را از سـال  1997آغـاز نموده اسـت.

این شرکت چوبهای خام مورد استفاده خود را از جنگلهای حفاطت شده

مناطق شرقی فنالند تامین مینماید و جزء معدود اعضای سندیکای بینالمللی
تولیدکنندگان ترمو وود فنالند ( )Thermowood Associationمیباشد.

آیریس تابان آسیا فرآوردههای چوبی ساختمان

شرکت ekosampo

پروفیل  STVدر اندازه 15*92

مقاطع و اندازههای پروفیلهای نمای ساختمان
پروفیل  UTVدر اندازههای  20*140و 20*118

ردیف

نوع چوب ترموشده

نام پروفیل

رده فناوری

۱

کاج Pine

UTV

Thermo D

سطح مقطع پروفیل

اندازه
)20*118 (mm
&

)20*140 (mm

کاربرد

محصول کشور

نمای ساختمان

فنالند

7

کاج Pine

STV

Thermo D

پروفیل  SHPدر اندازه 20*90

پروفیل  SHPدر اندازه 20*118

ردیف
2

نوع چوب ترموشده
کاج Pine

نام پروفیل

رده فناوری

SHP

Thermo D

سطح مقطع پروفیل

اندازه

کاربرد

) 20*118 (mmنمای ساختمان

محصول کشور
فنالند

ردیف

نوع چوب ترموشده

نام پروفیل

رده فناوری

8

زبان گنجشک Ash

SHP

Thermo D

2

ردیف

نوع چوب ترموشده

نام پروفیل

رده فناوری

3

کاج Pine

SHP

Thermo D

سطح مقطع پروفیل

اندازه

کاربرد

محصول کشور

)42*90 (mm

نمای ساختمان
آالچیق و پرگوال

فنالند

فنالند

سطح مقطع پروفیل

اندازه

کاربرد

محصول کشور

)20*90 (mm

نمای ساختمان

فنالند

8

پروفیل  HLLدر اندازه 20*118

پروفیل  SHPدر اندازه 42*90

)15*92 (mm

زیر سقف و
فضای داخلی

7

1

16

ردیف

نوع چوب ترموشده

نام پروفیل

رده فناوری

سطح مقطع پروفیل

اندازه

کاربرد

محصول کشور

ردیف

نوع چوب ترموشده

نام پروفیل

رده فناوری

8

کاج Pine

H LL

Thermo D

سطح مقطع پروفیل

اندازه

کاربرد

محصول کشور

)20*118 (mm

نمای ساختمان

فنالند

9
17
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مقاطع و اندازههای پروفیلهای کفپوشهای فضای باز
پروفیل  SHPدر اندازه 42*42

ردیف

نوع چوب ترموشده

نام پروفیل

رده فناوری

۴

کاج Pine

SHP

Thermo D

سطح مقطع پروفیل

اندازه

کاربرد

محصول کشور

ردیف

نوع چوب ترموشده

نام پروفیل

رده فناوری

)42*42 (mm

نمای ساختمان
آالچیق و پرگوال

فنالند

۱

زبان گنجشک Ash

Thermo
Ash

Thermo D

4

سطح مقطع پروفیل

اندازه
)20*90 (mm

کاربرد

کفپوش
تمام چوب
(دکینگ)

محصول کشور
فنالند

1

پروفیل  SHPدر اندازه 42*140

ردیف

نوع چوب ترموشده

نام پروفیل

رده فناوری

5

کاج Pine

SHP

Thermo D

سطح مقطع پروفیل

اندازه

کاربرد

محصول کشور

)42*140 (mm

نمای ساختمان
آالچیق و پرگوال

فنالند

5

پروفیل  SHP Deckدر اندازههای  26*92و 26*118

ردیف

نوع چوب ترموشده

نام پروفیل

رده فناوری

2

کاج Pine

SHP Deck

Thermo D

سطح مقطع پروفیل

اندازه
)26*118 (mm
&
)26*92 (mm

کاربرد

کفپوش
تمام چوب
(دکینگ)

محصول کشور
فنالند

2

پروفیل  P.Cدر اندازه 20*95

6

پروفیل  Thermo Ash Deckingدر اندازه 20*90

ردیف

نوع چوب ترموشده

نام پروفیل

رده فناوری

6

کاج Pine

P.C

Thermo D

سطح مقطع پروفیل

اندازه

کاربرد

محصول کشور

)20*95 (mm

نمای ساختمان
آالچیق و پرگوال

فنالند

پروفیل  Ipe Deckدر اندازه 20*100

3

ردیف

نوع چوب ترموشده

نام پروفیل

3

Ipe

SHP Deck

رده فناوری
-

سطح مقطع پروفیل

اندازه
)20*100 (mm

کاربرد

کفپوش
تمام چوب
(دکینگ)

محصول کشور
برزیل
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1

نکات نصب چوب ترمو
استفاده از چوبهای ترمووود با کیفیت (مورد تایید سندیکای جهانی
ترمووود) و ضخامت مناسب برای نمای خارجی ساختمان شرط

الزم و ضروری میباشد ولی رعایت نکات نصب که در ذیل آمده است

ضامن دوام و ثبات چوبهای ترمو میباشد.

ابتدا توصیه میگردد که مرحله نصب چوب ترمو در مراحل پایانی

ساختمان در نظر گرفتهشود تا عالوه بر افزایش سرعت نصب ،کمترین

آسیب احتمالی به آن وارد شود.
18
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الف .زیرسازی اولیه

 این زیرسازی بسته به شرایط ساختمان به دو صورت امکان پذیر است.
 .1زیرسازی سیمانی

 در این زیرسازی ضخامت سیمانکاری مورد نیاز میبایست حداقل
 4سانتیمتر باشد

ب .زیر سازی ثانویه
 .1زیر سازی چوبی

الزم و ضروری است که حتی االمکان نماهای چوبی به خصوص چوبهای ترمو روی زیر سری
چوبی نصب گرددو از نصب مستقیم آن بر روی پروفیل آهنی به علت اختالف ضریب انبساط و

انقباض آهن جدا خودداری فرمایید .عالوه بر این الزم به ذکر میباشد که چوبهای زیر سری به

علت مقاومت در قبال حشرات و نیز تاثیرات جوی میبایست از نوع فرآوری شده ،اشباع استفاده

 سیمانکاری در راستای افقی و عمودی میبایست حتما تراز و
شاقول باشد.

شود و بدین ترتیب از هر گونه آسیب به نمای چوب اصلی (ترمووود) جلوگیری شود.

 .2زیرسازی فلزی

تحـت نمایندگـی شـرکت مذکـور وارد مینمایـد.

ایـن شـرکت چوبهـای زیـر سـری بـا خصوصیـات فـوق را از کارخانـه  Holz Schmidtآلمـان و

 در این زیرسازی اندازه پروفیلهای آهنی مصرفی باید حداقل
( )40*40mmباشد ولیکن در صورت کمبود فضا استفاده از
پروفیلهای ( )20*40mmنیز بالمانع است.

ج .اتصال زیر سازی ثانویه به زیر سازی اولیه

 دقت شود که برای قسمتهایی که آهنکشی برگشت دارد  15سانتی
متر برگشت  مورد نیاز است.

 .2اتصال زیرسازی ثانویه (چوبی) به زیر سازی اولیه پروفیل آهنی از طریق پیچهای گالوانیزه

 فاصله بین آهن کشیها حداکثر  50سانتیمتر باشد.

 الزم به ذکر است که زیر سازی فلزی به علت دقت عمل تراز و
شاقولی سیستم و نهایتا زیبایی کار تمام شده نسبت به زیر سازی
سیمانی ترجیح داده میشود.
 جهت نصب (افقی یا عمودی بودن) زیرسازی فلزی همجهت با چوب
نهایی است.

آیریس تابان آسیا فرآوردههای چوبی ساختمان
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فاصله بین زیرسازی چوبی حداکثر  50سانتیمتر است.

19

3

 .1اتصال زیرسازی ثانویه (چوبی) به زیر سازی اولیه سیمانی از طریق پیچ و رولپالک انجام می پذیرد.

مخصوص انجام میشود.

د .اتصال نمای چوب ترمو به زیر سازی ثانویه

 .1نصب مستقیم نمای چوب ترمو روی زیرسازی ثانویه چوبی از طریق پیچهای استیل یا گالوانیزه

مخصوص به صورت نمایان در سطح جانبی و قابل رویت میباشد.

 .2نصب غیر مستقیم و مخفی نمای چوب ترمو روی زیر سری ثانویه چوبی از طریق کلیپسهای
استیل یا گالوانیزه و پیچهای مربوطه انجام میشود.

4

شــرکت  WoodCareدانمــارک پیشــینه چهــل ســاله دارد و از ابتــدا فعالیــت ایــن شــرکت

در تولیــد مــواد محافظــت کننــده از چــوب بــرای فضاهــای خارجــی و داخلــی بــوده اســت.

محصوالت این شرکت با نام اختصاری  WOCAشناخته میشوند  .

محافظت از چوب ترمو
برای جلوگیری از تغییر رنگ چوبهای ترمو

(طوسی شدن آن) و پوسیدگی به وسیله اشعه

 uvخورشید از رنگهای مخصوص چوب برای
20

فضاهای باز استفاده میشود .این رنگها چوب را

21

چوب را نیز طوالنیتر میکند و به علت تنوع رنگی
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در برابر اشعه  uvخورشید محافظت میکند وعمر
باالیی که دارد هر نوع سلیقه ای را تامین مینماید.

Exterior Oil

شــرکت  WoodCareدانمــارک بــا  پیشــرفت
تکنولــوژی و توســعه تولیــد ،طیــف کاملــی

از محصــوالت را جهــت مراقبــت از چــوب
و همچنیــن ترمیــم و نگهــداری از ســطوح

چوبــی در برنامــه خــود قــرار داده ودر بازارهــای کوچــک و بــزرگ صنعــت چــوب خــود را

مطــرح کــرده اســت.

محصــوالت  WoodCareدانمــارک ،ســازگار بــا محیــط زیســت اســت و از نظــر بیولوژیکــی
توســط موسســه بیولوژیــک محصــوالت ســاختمان ( IBRآلمــان ) مــورد  آزمایــش قرارگرفتــه
و تاییــد شــده اســت.

D e c k i n g

www.iristaban.com

همانگونه که استفاده از چوب در نمای ساختمانها
و کفپوش داخل ساختمانها به شدت رو به
افزایش است ،گرایش به سمت استفاده از
چوب برای کفپوشکردن فضاهای باز
نیز در حال افزایش است .دالیل
این گرایش نیز در حس گرمی،
طبیعی بودن و زیبایی است
که در استفاده از چوب طبیعی
نهفته است.
از تراس گرفته تا پشت بام و
بالکنها و از کناره استخر تا
فضای باز در باغ ها ،میتوان با
استفاده از چوبهای منحصر
به فرد مخصوص فضای باز،
فضایی آرامش بخش و طبیعی
را به وجود آورد.

کفپوشهای تمام چوب به علت عدم هدایت گرمایی چوب ،گرمای
خورشید را جذب نمیکنند و از سوختگی کف پا جلوگیری میکنند
و ضمن ًا مانع سر خوردن در فضاهای باز میشوند و همچنین به
علت مقاومت بسیار باال در مقابل تغییرات آب وهوا ،رطوبت ،تابش،
نورخورشید ،موریانه و قارچ انتخاب بسیار مناسبی برای محیطهای
باز وبسته میباشد.
شرکت آیریس مفتخر است که گونههای استثنایی و منحصر بفردی از
این چوبها را به مشتریان گرامی عرضه دارد.
از جمله چوبهایی که به عنوان کفپوش فضای باز میتوان استفادهکرد،
عبارتند از:
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 .۲چوبهای اشباع

 .۳چوبهای سوزنی برگ مقاوم

(Siberian Lareh ،Douglasfir

 Pressure Treated Pineو)...

 .۴چوبهای ترمو

 .۵چوبهای  Accoyaو Kebony

آیریس تابان آسیا فرآوردههای چوبی ساختمان

 .۱چوبهای سنگین مناطق حارهای

چوبهای سنگین مناطق حارهای از جمله
 Lapacho, Garapa, Cummaro, IPEو...
چوبهایی بسیار سخت با مقاومت فوق العاده باال از
مناطق مرکزی و جنوبی قاره آمریکا میباشد.

w w w . i r i s t a b a n . c o m

چوبهای سنگین مناطق حارهای
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بلندی این   درختها   به  30متر میرسد .این
چوبها دارای دانسیته و فشردگی بسیار
باالیی هستند   که این ویژگیها بدون
هیچ نوع فنآوری و به صورت کامال
طبیعی است.به طور مثال  چوب
 Ipeبر خالف بسیاری از  
چوبها از آب سنگین تر است
و به این علت که ویژگیهایش
به آهن بسیار شباهت دارد به
چوب آهن معروف شده است.
ایـن چـوب در اندازههـا و
پروفیلهـای مختلفـی عرضـه
میشـود و در نمـا ،کفپـوش
داخلـی ،کفپـوش فضای باز...،
کاربـرد دارد.

فرایند اشباع چوب به معنا غوطه ور شدن چوب

در مایعی مخصوص تحت فشار و زمان معین میباشد.

در این فرایند چوبهای خام در محفظه فوالدی مخصوص

و سربسته قرار میگیرند سپس محفظه مذکور از این مایع
پرمیگردد و تحت فشار معینی در مدت زمان تعریف شده

به مغز چوب نفوذ میکند و آن را اشباع مینماید.

چوبی که به این روش تهیه میگردد مقاومتش در برابر
شرایط مختلف آب وهوایی افزایش مییابد و همچنین

در برابر حشرات و قارچهای مضر مقاوم میشود و برای
فضاهای خارجی فوقالعاده مناسب میباشد.

w w w . i r i s t a b a n . c o m

چوبهای اشباع
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کارخانه تولیدی  Holz Schmidtدر سال  1913در شهر  Schönstadtدر

منطقه  Hesseآلمان در فضای  12000متر مربع تاسیس شد.

این شرکت خانودگی یکی از موفق ترین کمپانیهای ارایه دهنده محصوالت
چوبی فضای داخل و خارج در اروپا با پیشینه  100ساله میباشد.

این کارخانه دارای  4سالن با خط تولید اتوماتیک میباشد که شامل:

 .1چوب بری

 .2رنده کاری و پروفیل زنی

 KVH 3جهت طراحی و تولید ساختمانهای تمام چوب پیش ساخته با سیستم
تمام الکترونیکی و CNC

 .4عملیـــات اشـــباع ســـازی چـــوب و کور ههـــای خشـــک کـــن بـــه ظرفیـــت
 ۶۰هزارمتـــر مکعـــب میباشـــد.

تولیدات این کارخانه بسیار متنوع است که از جمله میتوان به:

.1کفپوشهای تمام چوب فضای باز مانند Siberian Larch ،Douglasfir

 Pressure Treated Pineو ...جهت استفاده در کناره استخرها ،بالکنها،

روف گاردنها و...

.2چوبهای سوزنی برگ  Pine ،Spruseاشباع جهت استفاده برای زیر سری
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شرکت holz Schmidt

 Kebonyچوبهای نسل آینده!
شرکت  Kebonyیک تولیدکننده چوب نروژی میباشد .فنآوری تولید این

چوب جدید توسط دانشمندان زیادی از سال  1980مورد بررسی و تحقیق

قرار گرفت و سر انجام اولین کارخانه ازمایشی این شرکت در سال  2003در

نروژ راه اندازی شد.

ایــن شــرکت بــا شــعار  Kebonyچــوب نســل آینــده وارد بــازار جهانــی

شــده و بــا اســتفاده از فنآور یهــای اصــاح چــوب کــه توســط ســازمان

()The Official Nordic eco label in traduced by the Nordic council of ministers

بــه اثبــات رســیده اســت چوبهایــی بــا کیفیــت بــاال ،ســازگار بــا محیــط زیســت

و همچنیــن مقــرون بــه صرفــه تولیــد کــرده اســت.

چوبهای  Kebonyبر اساس یک فرآیند شیمیایی که از پیوندما بین

مولکولهای پلیمر فوران (فورفیل الکل) و سلول های چوب ایجاد میگردد،
تولید میشود که این فرآیند باعث پایداری ،دوام ،ثبات و همچنین سختی
بیشتر چوب میشود.

به منظور رسیدن به سطح مورد نیاز از پلیمر در چوب ،از اشباع سنتی
نهایت بستهبندی و آماده حمل و نقل میگردد.

چوبهــای  Kebonyبــا توجــه بــه شــباهتی

کــه بــه چوبهــای  Ipe ،Mahagonyو Teak

داردجایگزیــن بســیار مناســبی بــرای چوبهــای
مناطــق گرمســیری میباشــد.

فرآیند  Kebonizationبر روی چوب مزایای

زیادی را به وجود میآورد که از جمله میتوان
به مهمترین آنها اشاره کرد:

 .1مقاومت در شرایط مختلف آب و هوایی

 .2افزایش دوام و عملکرد در چوبهای  Kebonyو کارایی باالی آن و ترمیم

و نگهداری کم این نوع چوب ،دلیل دیگر اهمیت داشتن این محصول است.

 .3با توجه به اینکه منابع چوب  جنگلهای استوایی در حال انقراض
هستند و استفاده زیاد از حد آنها باعث نابودی این منابع میگردد

چوبهای  Kebonyجایگزین بسیار مناسبی برای این چوبها میباشد.

 .4سازمان محیط زیست جهانی تولید کنندگان را به پیدا کردن راهکارهایی
سازگار با محیط زیست برای جایگزین کردن مواد شیمیایی سمی که برای
اشباع کردن چوب استفاده میشود سوق میدهد که  Kebonyمستثنی از
این قاعده نیست.

آیریس تابان آسیا فرآوردههای چوبی ساختمان

استفاده میشود .پس از این مرحله ،چوب وارد مرحله پخت میشود و در
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فرآیند استیله کردن باعث میشود این هیدروکسیل آزاد به استات تبدیل شود .این فرآیند با

واکنش چوب و انیدرید استیک بوجود میآید که محصول جانبی آن اسید استیک میباشد

(الزم به توضیح است که شکل رقیق شده اسید استیک همان سرکه میباشد) ،وقتی این گروه

هیدروکسیل آزاد به گروه استیل تبدیل میشود ،توانایی جذب رطوبت آن کاهشی مییابد و

چوبی پایدار با دوام و با ثبات از نظر ابعادی بوجود آید.

گروه های استیل به طور طبیعی در همه گونههای چوبی وجود دارد .این بدین معنی است

که این فرآیند چیزی را به چوب اضافه میکند که به طور طبیعی در درون آن وجود داردد.

محصول نهایی ،چوب ®  Accoyaمقاوم ،پایدار و با ثبات است که هیچ ماده سمی به محیط
زیست اضافه نمیکند.

فرایند تولید چوبهای Accoya
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 Accoyaیک شرکت بریتانیایی است که محصوالت خود را که نتیجه بیش

+
0

از  80سال تحقیق و پژوهش است را در عرصه بینالمللی عرضه می دارد.
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کارخانه شرکت  Accoyaدر  Arnhemهلند است .با توجه به این

0

موضوع که چوبهای  Accoyaچوبهایی با کارآیی بسیار باال است

Acetic acid

فوقالعاده باال و پایداری ابعاد و زیبایی نه تنها از سمی شدن منابع

اسید استیک    +چوب استات شده

و یک تحول مهم در فنآوری چوب محسوب میشود عالوه بر دوام

طبیعی جلوگیری میکند بلکه باعث توسعه جنگل های جهان نیز میگردد.

شرکت  Accoyaبا توجه به اینکه فنآوری بسیار باالیی در تولید

محصوالت خود دارد مورد توجه بسیاری از شرکتهای معماری و عمران

دنیا قرارگرفتهاست و همچنین موفق به دریافت جوایز متعددی از جمله:

جایزه برتر در نمایشگاه معماری  2012در  Dublinایرلند و همچنین دریافت
نشان طالیی  Cradle to Cradleشده است.

چوب  Accoyaیک تحول مهم در فنآوری صنعت چوب محسوب میشود

~ ~پل چوبی موسی ساخته شده از چوبهای  accoyaدر هلند

+

Acetyated wood

 .1دوام و ماندگاری بسیار باال ( 50ساله روی زمین و  25سال روی آب با کالس )1

شرکت ® Accoyaگارانتی معادل  50سال برای سازههای روی زمین که از این چوب

بهرهگرفتهاند ارائه دهد و گارانتی  25ساله برای سازههایی روی زمین که با آب در تماس

هستند ارائه میدهد.

آن "هیدروکسیل آزاد" می گویند به وفور یافت میشود.

 .4کیفیت یکنواخت در کلیه مقاطع چوب

 .3مقاوم در برابر حشرات

شرکت آیریس تابان آسیا با توجه به اینکه

همیشه در پی آن بوده است که به روز ترین و

 .5مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید
نســبت بــه اشــعه  UVمقــاوم باشــد و ایــن

بیناللملی را آغاز کرده است تا به مشتریانش

رطوبت جذب میکند یا از دست میدهد و باعث تغییر فرم چوب از جمله

این هیدروکسیلها باعث میشود آنزیمهای هضم چوب فعال شود و باعث

باعــث میشــود کــه نیــاز مــا بــه فرآوردههای

پوسیدگی و از بین رفتن چوب میشود.

 .6غیر سمی و قابل بازیافت.

لوکسترین محصوالت دنیا را به مشتریانش

(ایــن فراینــد باعــث شــده کــه ایــن چــوب

تاب خوردن و یا ترکخوردن آن ،میشود .همچنین این باور وجود دارد که

انیدرید استیک   +چوب

ویژگیهای زیادی است که از جمله میتوان موارد زیر را نام برد:

که با فرایند اسیتیله کردن تولید میشود  .خواص فیزیکی هر مادهای به نوع

این گروههای هیدروکسیل آزاد با توجه به تغییر شرایط آب و هوایی

Acetic anhydride

+

WOOD

چوبهای  Accoyaنه تنها در سطح آن بلکه در سراسر مقطع اصالح شده است .و دارای

 .2پایداری در ابعاد

ساختار شیمیایی آن بر میگردد .در ساختار چوب یک گروه شیمیایی که به

+ 0

WOOD --0H

ضــد اشــعه آفتــاب کاهــش یافتــه و پوشــش

رنگــی صرفــا جهــت زیبایــی باشــد.

عرضه کند همکاری با این شرکت به نام و

ثابت کند که همیشه مدرنترین و با کیفیتترین

محصوالت جهانی را به آنها عرضه میکند.

آیریس تابان آسیا فرآوردههای چوبی ساختمان

چوبهای  Accoyaدوام ،پایداری و ثبات!

0
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در سالهای اخیر که زندگی
ماشینی و شهرنشینی ما را
بسیار از طبیعت و زیبایی و
آرامش ناشی از آن دور کرده
است گرایش به سمت استفاده
از محصو الت تمام چوب رو
به افزایش است .پارکت تمام
چوب در شکلها و طرحهای
مختلف سالهاست به عنوان
کفپوشی زیبا ،گرم و مقاوم در ساختمان ها استفاده میشود .پارکت
تمام چوب طبیعت است .طبیعتی که میتوان آن را دید ،حس کرد و
احساس بی نظیری از آرامش را تجربه کرد.
به عدد درختان در طبیعت ما تنوع نقش و به عدد گونه های مختلف،
رنگ طبیعی خواهیم داشت .از چوب ونگه ( )Wengeکه تقریب ًا سیاه
میباشد تا بلوط ( )Oakبه عنوان رنگ میانه ی زرد و گرم و به سفیدی
زبان گنجشک ( )Ashو افرا ( )Mapleو یا چوبهای قرمز مانند:
جاتوبا ،)Jatoba( ,مربائو ( .)Merbauپارکت تمام چوب محیطی
مالیم و طبیعی برای شما ایجاد خواهد کرد که همه افراد با سلیقههای
متفاوت از آن لذت می برند.

پارکتهای متراکم ()solid

این نوع پارکت قدیمی ترین نوع پارکت میباشد که معموال در ضخامتهای
 8تا  20میلیمتری و با عرضها و طولهای مختلفی عرضه میگردد .این نوع
پارکت با چسب های مخصوص نصب میگردد و پس از آن عملیات ساب و
الک روی آن انجام میگیرد.
با پیشرفت تکنولوژی این امکان برای سازندگان پارکت فراهم شده که
پارکتهای چند الیه تولید کنند .پارکتهای چند الیه با استقامتی بیشتر و
تنوع انواع چوب در الیه رویی عالوه بر کیفیت بهتر باعث اقتصادی شدن
این محصول برای مصرف کنندگان میباشد.

پارکتهای دو الیه

ٌ
معموال الیه زیرین از چوب
این پارکتها از دو الیه چوب تشکیل شده که
ٌ
سوزنی برگ میباشد و الیه باالیی چوب انتخابی میباشد .معموال این نوع
ازپارکتها ضخامت  10تا  12میلیمتر دارند و با پولیش نهایی و پوشش
کامل الک که در کارخانه روی آن انجام میشود آماده نصب میباشند و با
چسب مخصوص پارکت نصب میگردند.
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Maple

Ash

Beech

Mahagoni

Merbau

Oak

Kambala

Apa

Jatoba

Wenge

Walnut

انواع پارکتها
در حال حاضر پارکتهای تمام چوب
در مدلهای مختلفی ارائه میشود

پارکتهای متراکم ()solid
پارکتهای دو الیه
پارکتهای سه الیه

w w w . i r i s t a b a n . c o m

این پارکتها از سهالیه چوب تشکیل شده است که دو الیه زیرین از چوب
سوزنی برگ تشکیل شده و الیه رویی چوب انتخابی میباشد ضخامت این
ٌ
معموالبین  14تا  16میلیمتر میباشد ،عرضها بین  15تا 21
نوع پارکتها
سانتی متر و طولها بین  1/80تا  2/40متر میباشد ،که با پوشش کامل الک
(یا روغن) و پولیش نهایی در کارخانه تولید میگردد.
این مدل از پارکتها که تنوع مختلفی دارد در حال حاضر از رایج ترین
مدلهای استفاده شده میباشد .به این صورت که در الیه اصلی (رویی)
با چوب انتخابی ،از  2یا  3قطعه چوب هم عرض و با طولهای متفاوت
استفاده میشود ،که تنوع بی نظیری را ایجاد میکند .همچنین در گونه
دیگری از این مدل جهت الیه اصلی رویی چوب انتخابی از یک قطعه چوب
استفاده میشود.
پارکتهای تمام چوب به دلیل تنوع در طرحها و رنگهای مختلف طبیعی،
زیبایی ،تنوع در ضخامت ،مقاوم بودن و قابلیت ساب و الک زدن به دفعات،
سالهاست که به عنوان یکی از محبوب ترین کفپوشها مورد استفاده قرار
میگیرند.

آیریس تابان آسیا فرآوردههای چوبی ساختمان

پارکتهای سهالیه

شرکت Baltic wood

 ۷نکته از مهمترین مزیتهایی که این شرکت را نسبت به دیگر تولید کنندگان
پارکت شاخص میکند عبارتاند از:
 .1کیفیت بسیار باال

 .2دقت در نحوه تولید و مشخصات نهایی محصوالت تولید شده
 .3تولیدات منطبق با آخرین تکنولوژی روز

 .4از لحاظ اکولوژی محصوالت  Baltic Woodمطابق با آخرین استانداردهای

اتحادیه اروپا از جمله(  FSCحفاظت از جنگل ها)( M1 ،استفاده از کمترین

مواد شیمیایی آسیب پذیر)( E1 ،پایینترین سطح انتشار از مواد شیمیایی

استفاه شده)

 .5گستره متنوع محصوالت
 .6قابلیت انعطاف پذیری

 .۷امکان ارائه گارانتی  ۳۰ساله از طرف این شرکت
شــرکت آیریــس مفتخــر اســت بــا کســب نمایندگــی انحصــاری از شــرکت
 Baltic Woodایــن امــکان را بــرای مصــرف کننــدگان ایرانــی فراهــم اورد تــا
بــا اســتفاده از ایــن محصــوالت زیبایــی ،آرامــش واطمینــان را بــه خانــه هــای
خــود بیاورنــد.

آیریس تابان آسیا فرآوردههای چوبی ساختمان

شــرکت  Baltic woodیکــی از بزرگتریــن تولیــد کننــدگان بینالمللــی اروپایــی
پارکــت اســت .ایــن شــرکت پارکتهــای تمــام چــوب خــود را در انــواع  solidو
ســه الیــه ( )3 layerکــه خــود شــامل پارکتهــای  ،plankدو بانــد ( )2 stripو
ســه بانــد ( )3 stripاســت عرضــه مینمایــد.
این شرکت در نقاط مختلف جهان از جمله در تمام کشورهای اروپایی و
ایاالت متحده دارای شعبه و یا نماینده فروش است .گستره فروش وسیع این
شرکت در عرصه جهانی و حضور پررنگ آن در بازارهای اروپایی و باالخص
در آمریکا نشان دهنده استانداردهای باالی کیفی محصوالت آن است.
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مزیتهای پارکتهای جدید سه الیه به پارکتهای قدیمی چیست؟

کارایی

در واقع نصب و اجرای پارکتهای جدید سهالیه بسیار سریعتر و
ساده تر از پارکتهای موزاییکی سنّتی میباشد زیرا طریقه نصب آن
به صورت کلیک و بدون چسب است.ساختار و نصب پارکتهای جدید
سهالیه به گونهای است که اگر نیاز به تعمیر یا بازسازی داشته باشد
به سادگی بدون اینکه آسیبی به کف و فضای اطراف آن وارد کند
انجام میشود .عالوه بر این خصوصیت ،پارکتهای جدید سهالیه
را نیز میتوان مانند پارکتهای موزاییکی قدیمی بارها مورد تعمیر و
بازسازی قرار داد.

مقاومت
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سـاختار پارکتهـای جدیـد سـهالیه بـه گونـهای اسـت که بـه خاطـر چنـد
الیـه بـودن و همچنیـن طـرز قـرار گرفتـن ایـن الیههـا بـر روی یکدیگـر
مقاومـت بسـیار باالیـی نسـبت بـه پارکتهـای قدیمـی دارد .همچنیـن
کمتریـن انقبـاض و انبسـاط را دارد و بـرای سیسـتمهای گرمایـش از
کـف مناسـبتر میباشـد.
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پارکتهای جدید سهالیه به دلیل اینکه طیف گستردهای از چوبهای
مختلف  با درجه مقاومتی متفاوت را پوشش میدهد این امکان را به
افراد میدهد که بهترین کفپوش را برای فضای مورد نظر خود انتخاب
نمایند در صورتیکه در پارکتهای قدیمی محدودیت رنگ داشتیم.

محیط زیست

چون پارکتهای جدید سهالیه با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا تولید
میشود نسبت به پارکتهای موزاییکی قدیمی کمترین ضایعات را دارد
و از این رو کمترین آسیب را به محیط زیست وارد می کند .عالوه بر
این کفپپوشهای چوبی چه قدیمی و چه جدید   چون از خود طبیعت
است و قابل بازگشت به چرخه محیط زیست است از این جهت به سایر
کفپوشها هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نمیکند.

صرفه جویی در وقت و هزینه

به دلیل اینکه در پارکتهای سهالیه فقط الیه رویی ( )Top Layerاز
چوب انتخابی مورد نظر میباشد در نتیجه هزینه کمتری را   در بر
دارد و همچنین به دلیل نصب سریع این مدل از پارکتها وقت کمتری
صرف میگردد بنابراین کارفرمایان و پیمانکاران هرچه زودتر به نتیجه
دلخواه خود میرسند با اینکه هزینه کمتری را پرداخت نمودهاند.
شرکت آیریس تابان آسیا تنها نماینده رسمی شرکت بالتیکوود
( )Balticwoodبا ارائه این محصوالت جدید نو آوری ،کیفیت و زیبایی
را به معماری داخلی ایران عرضه میکند.

آیریس تابان آسیا فرآوردههای چوبی ساختمان

زیبایی شناسی
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چگونه مناسبترین پارکت را انتخاب کنیم؟

پوشش کف اتاق در دکوراسیون داخلی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است به گونه ای که طراحان داخلی کف
اتاق را پایه اصلی دیزاین و طراحی خانه میدانند.
پارکتهــای چــوب یکــی از قدیمیتریــن و بهتریــن کفپوشهــا محســوب میشــود کــه از دیربــاز تــا کنــون مــورد
اســتقبال و اســتفاده همــگان قرارگرفتهاســت .تاریخچــه اســتفاده از پارکــت بــه ســال  1693توســط معمــار ســوئدی
 Damiel Cronstromدر کاخ ورســای در فرانســه بــر میگــردد.
از مزیتهای پارکتهای تمام چوب عالوه بر زیبایی و جذابیت ،کیفیت باالی چوب است که چون از طبیعت است
این محصول را از محصوالت دیگر که برای پوشش کف استفاده میشود کامال متمایز میکند.
پارکتهای چوبی با توجه به اینکه محصوالت بسیار با دوامی هستند و عمر طوالنیتری نسبت به سایر کفپوشها
دارند دارای رنگ ،طرح و نوعهای مختلفی هستند که قابلیت تطبیق پذیری با هر محیطی را دارند.
شرکت آیریس تنها نماینده انحصاری پارکتهای  Baltic Woodنکاتی را برای انتخاب و خرید پارکت که در زیر
آمده است در اختیار عالقه مندان قرار میدهد تا بتوانند انتخاب بهتری را داشته باشند.
* از جمله فاکتورهای مهم در انتخاب پارکت مقاومت و رنگ آن میباشد

مقاومت انواع پارکتها در برابر آسیب

 یک خانه با پارکت و دیوارهای روشن بزرگتر نشان داده میشود ولی اگر در تمام فضا از رنگهای روشن
استفاده کنید خانه سرد و بی روح میشود بنابراین با وارد کردن رنگهای تیره و تند به دکوراسیون داخلی از
سردی و یکنواختی فضا کاسته میشود.

 اگر کف و سقف روشن باشد و دیوارها تیره باشد از نظر بصری خطوط افقی بیشتری در معرض دید و توجه
قرار می گیرد.
 اگر تنها کف روشن باشد و سقفها و دیوارها تیره باشد محل مورد نظر باریکتر و بلند تر به نظر میرسد.

از دیگر رنگهای پارکتها ،پارکتهایی است که تونالیته قرمزی دارند که به عنوان مثال میتوان  Jatobaو
 Merbauرا نام برد که این پارکتها عالوه بر اینکه فضایی گرم و صمیمی را به وجود میآورد نسبت به ساییدگی
و شکنندگی مقاوم میباشد.
در آخر به پارکتهایی با رنگهای تیره نظیر  Wengeو  Walnutمیرسیم که عالوه بر اینکه حس ارتباط با زمین
و طبیعت را ایجاد میکند ،با مبلمان روشن بسیار زیبا میشود.
   در صورتیکه پارکت تیره را انتخاب میکنید با روشنکردن دیوارها و سقف ،فضای خود را پهنتر نشان میدهید
اگر سقفها را نیز مانند کف تیره کنید فضای شما پهنتر و کوتاهتر به نظر می رسد.
اگر سقفها روشن اما دیوارها وکف تیره باشد حس بودن در زیر زمین را در فرد ایجاد میکند چون نور فقط از
باال خواهدبود.
پارکتهای تمام چوب محیطی مالیم و طبیعی برای شما ایجاد خواهند کرد که همه افراد با سلیقههای متفاوت از
آن لذت میبرند .امید است شرکت آیریس تابان آسیا تنها نماینده رسمی شرکت بالتیک وود توانسته باشد کمکی
هر چند کم در رابطه با انتخاب پارکت مناسب برای عالقهمندان کرده باشد.
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هر نوع چوب دارای درجه سختی متفاوتی است و این بدان معنی است که پارکتهایی که از چوبهای گونههای
مختلف درختان ساخته شدهاند از نظر انعطاف و درجه آسیبهای مکانیکی تمایز دارند.
از جمله چوبهای بسیار سخت میتوان   Merbau ،Jatobaو  Wengeرا نام برد که از جمله چوبهای با دوام
هستند و به همین علت برای مناطق پر تردد،اتاق بازی کودکان و مکانهایی که حیوانات خانگی دارند توصیه میشود    .
از جمله چوبهای نرم تر مانند   European Mapleیا  ،Brichمقاومت کمتری نسبت به آسیبهای مکانیکی دارند
و توصیه میشود در اتاق خوابها و مکانهای کم ترددتر استفاده شود.
از دیگر فاکتورهای مهم در انتخاب پارکت رنگ آن میباشد.
رنـــگ کـــف مـــورد بســـیار مهمـــی در دیزایـــن و طراحـــی داخلـــی میباشـــد کـــه همیشـــه مـــورد توجـــه طراحـــان
داخلـــی قـــرار میگیـــرد.
در زیر به مواردی اشاره شده است که به شما کمک میکند تا رنگ پارکت را برای فضای مورد نظر خود انتخاب کنید.
اگر منزل یا فضای مورد نظر شما کوچک است از رنگهای روشن مانند  Oakیا  Ashاستفاده کنید زیرا عالوه بر
اینکه فضای شما بزرگتر نشان داده میشود حس نشاط و سرزندگی و تمیزی را در فضای شما جاری میکند.
رنگهای روشن برای کف عالوه بر اینکه بسیار کالسیک میباشد از لحاظ هارمونی و تطبیق با سایر لوازم داخلی
نظیر مبلمان ،پنجرهها و درها بسیار ساده تر است.
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