
 ألــواح
تيرازو
بديـل الرخـــام

تعتبر األواح التيرازو من مواد التك�سية الأكثر 
طلباً في ال�سوق المحلية لما تتمتع به من 

ا�ستخدامها  متانة وجمالية بحيث يمكن 
الأحيان،  من  الكثير  في  للرخام  كبديل 

اإ����س���اف���ة ل��ك��ون��ه��ا م��ق��اوم��ة ل��ل��م��اء عند 
كما  المنا�سبة،  الل�سق  مواد  ا�ستخدام 

اأنها �سهلة التنظيف و�سديقة للبيئة.

Direct Sale: +965 99001146 :البيع المبا�سر
Fax: +965 24642063 :فاك�س

Email: sales@nicbm.com :البريد االلكتروني

األنواع واألسعار 
Code 3303 الرمز

النوع واللون
Type & Color

            
Black 601 اأ�سود

            
White 201 اأبي�ضYellow 301 اأ�سفرBrown 901 بنيGrey 122 رماديGrey 121 رماديGreen 401 اأخ�سر

 الأبعاد )�سم(
 Dimensions

(cm)

 ال�سماكة )�سم(
 Thickness

(cm)

 ال�سعر)د.ك(
Price (KD)

 ال�سعر)د.ك(
Price (KD)

 ال�سعر)د.ك(
Price (KD)

 ال�سعر)د.ك(
Price (KD)

 ال�سعر)د.ك(
Price (KD)

 ال�سعر)د.ك(
Price (KD)

 ال�سعر)د.ك(
Price (KD)

30x30

1.50.3950.405-----
2.00.4800.5100.5050.5000.4800.4800.500
2.50.5650.6000.5950.5950.5660.5660.590
3.00.6550.7300.6900.6900.6550.6550.685

40x40

1.50.6760.720-----
2.00.8450.9050.8900.8900.8500.8500.882
2.51.0001.0701.0551.0501.0001.0001.040
3.01.1551.2351.2201.2151.1601.1601.205

30x60
2.00.9601.0201.0101.0050.9600.9600.995
2.51.1351.2051.1901.1901.1351.1351.180
3.01.3051.4001.3801.3751.3101.3101.365

40x80
2.01.6901.8101.7801.7801.7001.7001.765
2.51.9952.1352.1052.1002.0052.0052.085
3.02.3052.3602.4352.4352.3152.3152.410

الأ�سعار املذكورة اأعاله للقطعة الواحدة 	•
ال�سعر قابل للتغيري بتغري اأ�سعار املواد الأولية 	•

ي�ساف مبلغ ع�سرة دنانري اأجور نقل لأقل من حمولة احلد الأدنى 	•
ميكن الق�ض واجللي لعمل النعالت بر�سوم اإ�سافية بح�سب القيا�ض املرغوب 	•

• Prices mentioned above are by piece
• Prices are subject to change depending on the raw materials
• Transportation fees of KD10 are added for quantity less than the minimum load
• Cutting and Smoothing service is available with extra charge  

according to the required dimensions

اأوتوماتيكية بحيث  التيرازو با�ستخدام مكائن هيدروليكية  يتم ت�سنيع بالط 
 BS 4131:1973 االأوروبية  القيا�سية  الموا�سفة  مع  النهائي  المنتج  يتوافق 

.KSS 362/89 و KSS 361/89 والموا�سفة القيا�سية الكويتية

وهو يت�سكل من وحدات خر�سانية م�سغوطة هيدروليكًيا يتم تعري�سها لمزيج 
خر�ساني ب�سغط 180-200 بار فوق م�ساحة ال�سطح باأكملها مما يوؤدي لت�سكل 

منتج قوي بكثافة وقوة الحجر الطبيعي.

المطابق  االأبي�س  االأ�سمنت  اأو   SRC اأو   OPC مادة  ا�ستخدام  يتم 
العميل،  طلب  ح�سب  اأو   ASTM C-150 االأمريكية  القيا�سية   للموا�سفة 
0.8-0 مم  1.5-2.5 مم وم�سحوق الرخام  كما ت�ستخدم رقائق من الرخام 

الإعطاء التيرازو المظهر المختلط اأحادي اللون المطلوب.
%8 ≤  : المت�سا�ض 

≤ 3 نيوتن/م2 قوة التحطيم : 
2260 كجم/م3  : الكثافة 

مواصفات عامة

األبعاد

30 �سم

سم
� 3

0

ال�سماكات املتوفرة

1.5 �سم )لالأبي�س واالأ�سود فقط(
2.0 �سم
2.5 �سم
3.0 �سم

40 �سم

سم
� 4

0

ال�سماكات املتوفرة

1.5 �سم )لالأبي�س واالأ�سود فقط(
2.0 �سم
2.5 �سم
3.0 �سم

60 �سم

سم
� 3

0

ال�سماكات املتوفرة

2.0 �سم

2.5 �سم

3.0 �سم

80 �سم

سم
� 4

0

ال�سماكات املتوفرة

2.0 �سم

2.5 �سم

3.0 �سم

153 �سم

سم
� 3

7

ال�سماكات املتوفرة

2.5 �سم

3.5 �سم

3.8 �سم



واجهات  اأو  لل�ساللم  عتبات  اأو  كاأر�سيات  التيرازو  األواح  ا�ستخدام  يمكن 
للحوائط، بالن�سبة لواجهات الحوائط يمكن التطبيق بال�سكل التقليدي بمونة 

اال�سمنت اأو بال�سكل الميكانيكي.

ون�ستعر�س في ما يلي طرق تركيب االأر�سيات وال�ساللم والواجهات

تركيب األرضيات
تفر�س  ثم  ومن  المكان  نظافة  من  التاأكد  من  البد  بالتركيب  المبا�سرة  قبل 
بح�سب  ويكون  المطلوب  الم�ستوى  ح�سب  متو�سط  ب�سمك  بالرمال  االأر�سية 
ميول االأر�س، يتم تحديد من�سوب �سطح البالطة ثم نقوم با�سترباع الغرفة 

على زاوية قائمة با�ستخدام الخيط.

البالط  ال�سق  اأو  اال�سمنت  با�ستخدام  اإما  التيرازو  بالطات  تركيب  يتم 
الملكي، ويتم �سف البالط ح�سب المخطط الهند�سي المعتمد، بعد االنتهاء 
اللون  ح�سب  ال�سربت  مادة  عليه  تو�سع  ثم  ومن  ليجف  يترك  التركيب  من 

المطلوب، ويمكن ق�س البالطات بال�ساروخ..

تركيب الحوائط والواجهات
التثبيت	بالطريقة	الميكانيكية: اأ.	

تثبت  التي  الحديد  زوايا  ت�ستخدم  وفيها  ا�ستخدامًا  االأكثر  الطريقة  وهي 
بالحوائط بالم�سامير من جهة ومن الجهة االأخرى ي�ستخدم م�سمارًا راأ�سيًا 
لربط وتثبيت االألواح ببع�سها مع ا�ستخدام مادة ال�سقة، بهذه الطريقة يخلق 

فراغ بين الحائط واالألواح بين 2 و5 �سم.

ويكون التنفيذ كما يلي:

وذلك  البارد،  البيتومين  بمادة  بالكامل  تك�سيتها  المراد  الواجهة  دهن  يتم 
اإلى مالذ اآمن للح�سرات وتحوله  لتالفي تحول الفراغ بين الحائط واالألواح 
اإلى بيئة منا�سبة للعفن والفطريات، وننوه هنا على اأهمية ا�ستخدام البيتومين 
للدهن ولي�س البرايمر االأ�سود الأن البرايمر هو طبقة اأ�سا�س للعوازل ولي�س لها 

اأي دور في مكافحة الح�سرات والفطريات.

يتم تحديد اأماكن تثبيت زوايا الحديد وارتفاعها بح�سب المخطط  التنفيذي 
المعتمد.

باال�سمنت ذات قوام اأقرب لل�سيولة.

البد من مراعاة اأن يكون ال�سقي على مراحل  ولي�س دفعة واحدة لكي نتجنب 
انهيار رباطات الجب�س وبالتالي تلف عملية التركيب، ويتم ال�سقي بارتفاع ال 

يتجاوز 10 �سم في كل مرة.

بعد االنتهاء من ال�سقي نقوم باإزالة روابط الجب�س الموجودة في اأعلى ال�سف 
الذي تم تركيبه.

ثم يتم تركيب ال�سف التالي بنف�س الطريقة مع مراعاة عدم وجود اأي ت�سنين 
بين ال�سفوف �سواء اأفقيًا اأو راأ�سيًا مع اإتمام �سبط راأ�سية البالطات.

جميع  تنا�سب  اأنها  كما  المنخف�سة  بتكلفتها  الطريقة  هذه  تتميز 
اأبرزها  من  العيوب  بع�س  تحتوي  اأنها  اإال  التك�سية،  لواح  اأ نواع  اأ
لواح  االأ تجزئة  على  واإعتمادها  بالمونة  الموجود  للماء  لواح  االأ ت�سرب 
اأن  كما  واالأعمدة،  الكراني�س  وتك�سية  الديكورات  عمل  عند  ل�سرائح 
حالة  في  تتفكك  قد  الال�سقة  والمادة  لواح  االأ بين  التما�سك  قوة 

ال�سديدة. واالهتزازات  الزالزل 

تركيب الساللم 
يتم ح�ساب ارتفاع الدور الفعلي بقيا�س فرق االرتفاع بين اأر�سيات الدورين 
الذين �سيتم تركيب ال�سلم بينهما، ثم ُيح�َسب من�سوب منت�سف الدور وتاأكيده 
عدد  ُيح�َسب  ذلك  بعد  عليه،  قلبة  كل  منا�سيب  ُتراجع  حتى  الحوائط  على 
القوائم وارتفاع كل قائمة مع مراجعة القوائم الموردة ومطابقتها للمطلوب.

في حال وجود اختالف بين القوائم الموردة واالرتفاعات النظرية الح�سابية 
للقوائم، يتم عمل مواءمة بين  المورد والطبيعة،اإذا كانت الفروق اأكثر من 

2مم عندها يجب تغيير القوائم اأو عدد الدرجات.

لتحديد  ال�سلم  نوائم  اختيار  يتم  ال�سحيحة  القوائم  ارتفاعات  تحديد  بعد 
نتفادى  وبحيث  المعتمدة  الر�سومات  مع  يتنا�سب  بما  الفعلية  البداية  نقطة 

عملية التك�سير اأو الردم الزائد.

المقابلة  الجوانب  وتوازيه مع  ا�سترباعاته  االأول و�سبط  القائم  يتم تركيب   
االأولى  النائمة  تركيب  يتم  بعدها  بالجب�س،  تثبيته  يتم  ثم  ال�سلم  لفراغ 
و�سبطها اأفقيًا وا�سترباعها من القائم بحيث تكون ببروز عنه بحوالي 2�سم، 

الإدخال  االأ�سفل  ومن  االأعلى  من  ال�ساروخ  با�ستخدام  االألواح  تحزيز  يتم 
االألواح  لربط  )م�ستبك(  الال�سقة  المادة  مع  الراأ�سي  الم�سمار  اأو  ال�سيم 

ببع�سها، ويتم تثبيت نهاية ال�سيم بالفي�سر.

والبد من ا�ستخدام الزوايا الحديدية والم�سامير المجلفنة اأو الم�سنعة من 
مادة ال�ستانل�س �ستيل وذلك لمنع ال�سداأ.

يتم تركيب ال�سف االأول على زاوية من الحديد 5x5 اأو ح�سب �سماكة اللوح، 
تثبت بالحائط لحمل ال�سف االأول الذي يحمل باقي الواجهة مع وجوب تعبئة 
وذلك  االألواح،  من  ارتفاع  1.5�سم   اأول  خلف  والرمل  اال�سمنت  من  مونة 
لتالفي ك�سر االألواح في حال تعر�ست ال�سطدام اأي ج�سم بها اإن لم تتم تعبئة 

الفراغ  الموجود خلفها.

حالة  في  وا�ستبدالها  البالطات  اإحدى  فك  بامكانية  الطريقة  هذه  تتميز 
الطريقة  هذه  اآن  كما  البالطات،  خلف  و�سالت  لعمل  الحاجة  اأو  الك�سر 
منا�سبة لالأماكن الحارة حيث يكون معامل تمدد االألواح مختلفًا عن معامل 
تمدد الخر�سانة مما يوؤدي لتك�سر البالطات في حال انت ملت�سقة بالحائط 

الخر�ساني.

كما اأن هذه الطريقة تتميز بمنعها لتغير لون االألواح الذي ينتج عن تفاعله 
مع المونة في الطريقة التقليدية، اإ�سافة ل�سهولة النقل والتركيب لموقع اآخر.

وعدم  التركيب  م�ستلزمات  اأ�سعار  بارتفاع  فتتمثل  الطريقة  هذه  عيوب  اأما 
انت�سار العمالة الماهرة المتخ�س�سة بهذا المجال.

التركيب	التقليدي	)الن�صف	ميكانيكي(: ب.	
المطلوب  وال�سكل  وال�سماكات  المقا�سات  تحديد  بعد  التركيب  عملية  تبداأ 

للواجهات  وبعد االإنتهاء من اأعمال التاأ�سي�سات الكهربائية.

البد من منح اأول �سف من االألواح اهتمامًا م�ساعفًا وذلك الأنه  هو االأ�سا�س 
الذي تبنى عليه بقية ال�سفوف، بحيث يتم تق�سيطه وترتيبه طبقًا للت�سميم 
البالطات  وتثبيب  االأر�سية  بتربيع  القيام  يجب  كما  الواقع،  في  والم�ساحة 
ببوؤج الجب�س من االأمام ووزنها راأ�سيًا، ويتم تثبيتها واحدة تلو االأخرى حتى 

ينتهي ال�سف االأول.

غنية  مونة  وهي  اال�سمنت،  بمونة  �سقيه  يتم  االأول  ال�سف  من  االنتهاء  بعد 

تتوالى عملية تركيب قوائم ونوائم الدرجات حتى اإنهاء ال�سلم.

وللتاأكد من جودة التنفيذ يتم �سد خيط اأو و�سع ذراع من االلمنيوم على اأنوف 
الدرج، عندها البد اأن يكون الخيط ما�سًا بكل االأنوف.

ويف�سل  ال�سابقة،  الخطوات  بنف�س  الدور  انتهاء  الدرج حتى  تركيب  ي�ستمر 
لحمايته  ال�سربت  مادة  اأو  بالجب�س  تركيبه  من  االنتهاء  بعد  الدرج  تغطية 
من الخد�س اأثناء القيام بباقي مراحل التنفيذ، بعدها تتم اإ�سافة ال�سربت 
من  االنتهاء  بعد  الجب�س  اإزالة  وتتم  النهائية،  والت�سطيبات  والتركيبات 

الت�سطيبات وقبل القيام بجلي االأر�س.

الساللم الجاهزة
ل�سهولة و�سرعة التركيب قامت �سركة  ال�سناعات الوطنية بتوفير ال�ساللم 
قيا�سات  تعديل  ويمكن  والنائم،  القائم  من  كل  على  المحتوية  الجاهزة 

ال�ساللم بح�سب االأطوال واالإرتفاعات لكل م�سروع على حدة.

الميول  ي�سبح  بحيث  وتجهيزه  المكان  تنظيف  يتم  ال�ساللم  هذه  لتركيب 
اأو ال�سق  االإ�سمنت  المعتمدة، ومن ثم تو�سع مادة  منا�سبًاكما بالمخططات 

البالط لتركيب ال�سلم عليه.


