
 ألــواح
تيرازو
بديـل الرخـــام

تعتبر األواح "التيرازو" من مواد البناء األأكثر طلباً 

في ال�ضوق المحلية ألأعمال تركيب األأر�ضيات 

والحوائط والواجهات لما تتمتع به من متانة 

كبديل  ا�ضتخدامها  يمكن  بحيث  وجمالية 

اإ�ضافة  األأح��ي��ان،  م��ن  الكثير  ف��ي  للرخام 

ل��ك��ون��ه��ا م��ق��اوم��ة ل��ل��م��اء ع��ن��د ا���ض��ت��خ��دام 

�ضهلة  اأنها  كما  المنا�ضبة،  الل�ضق  م��واد 

التنظيف و�ضديقة للبيئة.

األنواع واألسعار 
Code 3303 الرمز

النوع واللون

Type & Color

            
Black 601 اأ�ضود

            
White 201 اأبي�ضYellow 301 اأ�ضفرBrown 901 بنيGrey 122 رماديGrey 121 رماديGreen 401 اأخ�ضر

 األأبعاد )�ضم(

 Dimensions
(cm)

 ال�ضماكة )�ضم(

 Thickness
(cm)

 ال�ضعر)د.ك(

Price (KD)

 ال�ضعر)د.ك(

Price (KD)

 ال�ضعر)د.ك(

Price (KD)

 ال�ضعر)د.ك(

Price (KD)

 ال�ضعر)د.ك(

Price (KD)

 ال�ضعر)د.ك(

Price (KD)

 ال�ضعر)د.ك(

Price (KD)

30x30

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

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

األأ�ضعار املذكورة اأعاله للقطعة الواحدة 	•
ال�ضعر قابل للتغيري بتغري اأ�ضعار املواد األأولية 	•

ي�ضاف مبلغ ع�ضرة دنانري اأجور نقل ألأقل من حمولة احلد األأدنى 	•
ميكن الق�ض واجللي لعمل النعالت بر�ضوم اإ�ضافية بح�ضب 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

�أوتوماتيكية بحيث  �لتير�زو با�ستخد�م مكائن هيدروليكية  يتم ت�سنيع بالط 
 BS 4131:1973 �ألأوروبية  �لقيا�سية  �لمو��سفة  مع  �لنهائي  �لمنتج  يتو�فق 

.KSS 362/89 و KSS 361/89 و�لمو��سفة �لقيا�سية �لكويتية

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

منتج قوي بكثافة وقوة �لحجر �لطبيعي.

للمو��سفة  �لمطابق  �ألأ�سود  �أو  �ألأبي�ض  �ألأ�سمنت  مادة  ��ستخد�م  يتم 
�لعميل،  طلب  ح�سب  �أو   ASTM C-150 �ألأمريكية   �لقيا�سية 
0.8-0 مم  1.5-2.5 مم وم�سحوق �لرخام  كما ت�ستخدم رقائق من �لرخام 

ألإعطاء �لتير�زو �لمظهر �لمختلط �أحادي �للون �لمطلوب.
%8 ≤  : األمت�ضا�ض 

≤ 3 نيوتن/م2 قوة التحطيم : 

2260 كجم/م3  : الكثافة 

مواصفات عامة

Direct Sale: +965 99001146 :البيع المبا�ضر

Fax: +965 24642063 :فاك�ض
Email: sales@nicbm.com :لبريد �أللكتروني�



و�جهات  �أو  لل�ساللم  عتبات  �أو  كاأر�سيات  �لتير�زو  �ألو�ح  ��ستخد�م  يمكن 
للحو�ئط، بالن�سبة لو�جهات �لحو�ئط يمكن �لتطبيق بال�سكل �لتقليدي بمونة 

�أل�سمنت �أو بال�سكل �لميكانيكي.

ون�ستعر�ض في ما يلي طرق تركيب �ألأر�سيات و�ل�ساللم و�لو�جهات

تركيب األرضيات
تفر�ض  ثم  ومن  �لمكان  نظافة  من  �لتاأكد  من  ألبد  بالتركيب  �لمبا�سرة  قبل 
بح�سب  ويكون  �لمطلوب  �لم�ستوى  ح�سب  متو�سط  ب�سمك  بالرمال  �ألأر�سية 
ميول �ألأر�ض، يتم تحديد من�سوب �سطح �لبالطة ثم نقوم با�سترباع �لغرفة 

على ز�وية قائمة با�ستخد�م �لخيط.

�لبالط  أل�سق  �أو  �أل�سمنت  با�ستخد�م  �إما  �لتير�زو  بالطات  تركيب  يتم 
�لملكي، ويتم �سف �لبالط ح�سب �لمخطط �لهند�سي �لمعتمد، بعد �ألنتهاء 
�للون  ح�سب  �ل�سربت  مادة  عليه  تو�سع  ثم  ومن  ليجف  يترك  �لتركيب  من 

�لمطلوب، ويمكن ق�ض �لبالطات بال�ساروخ..

تركيب الحوائط والواجهات
التثبيت	بالطريقة	الميكانيكية: اأ.	

تثبت  �لتي  �لحديد  زو�يا  ت�ستخدم  وفيها  ��ستخد�مًا  �ألأكثر  �لطريقة  وهي 
بالحو�ئط بالم�سامير من جهة ومن �لجهة �ألأخرى ي�ستخدم م�سمارً� ر�أ�سيًا 
لربط وتثبيت �ألألو�ح ببع�سها مع ��ستخد�م مادة أل�سقة، بهذه �لطريقة يخلق 

فر�غ بين �لحائط و�ألألو�ح بين 2 و5 �سم.

ويكون �لتنفيذ كما يلي:

وذلك  �لبارد،  �لبيتومين  بمادة  بالكامل  تك�سيتها  �لمر�د  �لو�جهة  دهن  يتم 
�إلى مالذ �آمن للح�سر�ت وتحوله  لتالفي تحول �لفر�غ بين �لحائط و�ألألو�ح 
�إلى بيئة منا�سبة للعفن و�لفطريات، وننوه هنا على �أهمية ��ستخد�م �لبيتومين 
للدهن ولي�ض �لبر�يمر �ألأ�سود ألأن �لبر�يمر هو طبقة �أ�سا�ض للعو�زل ولي�ض لها 

�أي دور في مكافحة �لح�سر�ت و�لفطريات.

يتم تحديد �أماكن تثبيت زو�يا �لحديد و�رتفاعها بح�سب �لمخطط  �لتنفيذي 
�لمعتمد.

باأل�سمنت ذ�ت قو�م �أقرب لل�سيولة.

ألبد من مر�عاة �أن يكون �ل�سقي على مر�حل  ولي�ض دفعة و�حدة لكي نتجنب 
�نهيار رباطات �لجب�ض وبالتالي تلف عملية �لتركيب، ويتم �ل�سقي بارتفاع أل 

يتجاوز 10 �سم في كل مرة.

بعد �ألنتهاء من �ل�سقي نقوم باإز�لة رو�بط �لجب�ض �لموجودة في �أعلى �ل�سف 
�لذي تم تركيبه.

ثم يتم تركيب �ل�سف �لتالي بنف�ض �لطريقة مع مر�عاة عدم وجود �أي ت�سنين 
بين �ل�سفوف �سو�ء �أفقيًا �أو ر�أ�سيًا مع �إتمام �سبط ر�أ�سية �لبالطات.

جميع  تنا�سب  �أنها  كما  �لمنخف�سة  بتكلفتها  �لطريقة  هذه  تتميز 
�أبرزها  من  �لعيوب  بع�ض  تحتوي  �أنها  �إأل  �لتك�سية،  لو�ح  �أ نو�ع  �أ
لو�ح  �ألأ تجزئة  على  و�إعتمادها  بالمونة  �لموجود  للماء  لو�ح  �ألأ ت�سرب 
�أن  كما  و�ألأعمدة،  �لكر�ني�ض  وتك�سية  �لديكور�ت  عمل  عند  ل�سر�ئح 
حالة  في  تتفكك  قد  �لال�سقة  و�لمادة  لو�ح  �ألأ بين  �لتما�سك  قوة 

�ل�سديدة. و�ألهتز�ز�ت  �لزألزل 

تركيب الساللم 
يتم ح�ساب �رتفاع �لدور �لفعلي بقيا�ض فرق �ألرتفاع بين �أر�سيات �لدورين 
�لذين �سيتم تركيب �ل�سلم بينهما، ثم ُيح�َسب من�سوب منت�سف �لدور وتاأكيده 
عدد  ُيح�َسب  ذلك  بعد  عليه،  قلبة  كل  منا�سيب  ُتر�جع  حتى  �لحو�ئط  على 
�لقو�ئم و�رتفاع كل قائمة مع مر�جعة �لقو�ئم �لموردة ومطابقتها للمطلوب.

في حال وجود �ختالف بين �لقو�ئم �لموردة و�ألرتفاعات �لنظرية �لح�سابية 
للقو�ئم، يتم عمل مو�ءمة بين  �لمورد و�لطبيعة،�إذ� كانت �لفروق �أكثر من 

2مم عندها يجب تغيير �لقو�ئم �أو عدد �لدرجات.

لتحديد  �ل�سلم  نو�ئم  �ختيار  يتم  �ل�سحيحة  �لقو�ئم  �رتفاعات  تحديد  بعد 
نتفادى  وبحيث  �لمعتمدة  �لر�سومات  مع  يتنا�سب  بما  �لفعلية  �لبد�ية  نقطة 

عملية �لتك�سير �أو �لردم �لز�ئد.

�لمقابلة  �لجو�نب  وتو�زيه مع  ��سترباعاته  �ألأول و�سبط  �لقائم  يتم تركيب   
�ألأولى  �لنائمة  تركيب  يتم  بعدها  بالجب�ض،  تثبيته  يتم  ثم  �ل�سلم  لفر�غ 
و�سبطها �أفقيًا و��سترباعها من �لقائم بحيث تكون ببروز عنه بحو�لي 2�سم، 

ألإدخال  �ألأ�سفل  ومن  �ألأعلى  من  �ل�ساروخ  با�ستخد�م  �ألألو�ح  تحزيز  يتم 
�ألألو�ح  لربط  )م�ستبك(  �لال�سقة  �لمادة  مع  �لر�أ�سي  �لم�سمار  �أو  �ل�سيم 

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

وألبد من ��ستخد�م �لزو�يا �لحديدية و�لم�سامير �لمجلفنة �أو �لم�سنعة من 
مادة �ل�ستانل�ض �ستيل وذلك لمنع �ل�سد�أ.

يتم تركيب �ل�سف �ألأول على ز�وية من �لحديد 5x5 �أو ح�سب �سماكة �للوح، 
تثبت بالحائط لحمل �ل�سف �ألأول �لذي يحمل باقي �لو�جهة مع وجوب تعبئة 
وذلك  �ألألو�ح،  من  �رتفاع  1.5�سم   �أول  خلف  و�لرمل  �أل�سمنت  من  مونة 
لتالفي ك�سر �ألألو�ح في حال تعر�ست أل�سطد�م �أي ج�سم بها �إن لم تتم تعبئة 

�لفر�غ  �لموجود خلفها.

حالة  في  و��ستبد�لها  �لبالطات  �إحدى  فك  بامكانية  �لطريقة  هذه  تتميز 
�لطريقة  هذه  �آن  كما  �لبالطات،  خلف  و�سالت  لعمل  �لحاجة  �أو  �لك�سر 
منا�سبة لالأماكن �لحارة حيث يكون معامل تمدد �ألألو�ح مختلفًا عن معامل 
تمدد �لخر�سانة مما يوؤدي لتك�سر �لبالطات في حال �نت ملت�سقة بالحائط 

�لخر�ساني.

كما �أن هذه �لطريقة تتميز بمنعها لتغير لون �ألألو�ح �لذي ينتج عن تفاعله 
مع �لمونة في �لطريقة �لتقليدية، �إ�سافة ل�سهولة �لنقل و�لتركيب لموقع �آخر.

وعدم  �لتركيب  م�ستلزمات  �أ�سعار  بارتفاع  فتتمثل  �لطريقة  هذه  عيوب  �أما 
�نت�سار �لعمالة �لماهرة �لمتخ�س�سة بهذ� �لمجال.

التركيب	التقليدي	)الن�صف	ميكانيكي(: ب.	
�لمطلوب  و�ل�سكل  و�ل�سماكات  �لمقا�سات  تحديد  بعد  �لتركيب  عملية  تبد�أ 

للو�جهات  وبعد �ألإنتهاء من �أعمال �لتاأ�سي�سات �لكهربائية.

ألبد من منح �أول �سف من �ألألو�ح �هتمامًا م�ساعفًا وذلك ألأنه  هو �ألأ�سا�ض 
�لذي تبنى عليه بقية �ل�سفوف، بحيث يتم تق�سيطه وترتيبه طبقًا للت�سميم 
�لبالطات  وتثبيب  �ألأر�سية  بتربيع  �لقيام  يجب  كما  �لو�قع،  في  و�لم�ساحة 
ببوؤج �لجب�ض من �ألأمام ووزنها ر�أ�سيًا، ويتم تثبيتها و�حدة تلو �ألأخرى حتى 

ينتهي �ل�سف �ألأول.

غنية  مونة  وهي  �أل�سمنت،  بمونة  �سقيه  يتم  �ألأول  �ل�سف  من  �ألنتهاء  بعد 

تتو�لى عملية تركيب قو�ئم ونو�ئم �لدرجات حتى �إنهاء �ل�سلم.

وللتاأكد من جودة �لتنفيذ يتم �سد خيط �أو و�سع ذر�ع من �أللمنيوم على �أنوف 
�لدرج، عندها ألبد �أن يكون �لخيط ما�سًا بكل �ألأنوف.

ويف�سل  �ل�سابقة،  �لخطو�ت  بنف�ض  �لدور  �نتهاء  �لدرج حتى  تركيب  ي�ستمر 
لحمايته  �ل�سربت  مادة  �أو  بالجب�ض  تركيبه  من  �ألنتهاء  بعد  �لدرج  تغطية 
من �لخد�ض �أثناء �لقيام بباقي مر�حل �لتنفيذ، بعدها تتم �إ�سافة �ل�سربت 
من  �ألنتهاء  بعد  �لجب�ض  �إز�لة  وتتم  �لنهائية،  و�لت�سطيبات  و�لتركيبات 

�لت�سطيبات وقبل �لقيام بجلي �ألأر�ض.

الساللم الجاهزة
ل�سهولة و�سرعة �لتركيب قامت �سركة  �ل�سناعات �لوطنية بتوفير �ل�ساللم 
قيا�سات  تعديل  ويمكن  و�لنائم،  �لقائم  من  كل  على  �لمحتوية  �لجاهزة 

�ل�ساللم بح�سب �ألأطو�ل و�ألإرتفاعات لكل م�سروع على حدة.

�لميول  ي�سبح  بحيث  وتجهيزه  �لمكان  تنظيف  يتم  �ل�ساللم  هذه  لتركيب 
�أو أل�سق  �ألإ�سمنت  �لمعتمدة، ومن ثم تو�سع مادة  منا�سبًاكما بالمخططات 

�لبالط لتركيب �ل�سلم عليه.


