
• نیمه اول •
معرفی محصوالت تمام حرفه ای
رنـگ نمای ساختمان

مهرماه ۱۴۰۱



همـه جـا 
هستیـم!



رنگ نما، آخرین الیه از سطوح بیرونی سازه است 
و مزیت دارابودن خـواص حفاظتی  به جهت  که 
 های تزئینی، برای مــــقابله با چــــالش های 
محیطی که سازه با آن روبرو است، مورد استفاده 
قرار می گیرد. از آن جایی که نمای سازه در تماس 
آسیب دیدگی  احتمال  و  است  بیرونی  فضای  با 
زیادی دارد، رنگ نما از موادی ساخته می شود که 
بیشترین استحکام و مقاومت را در برابر شرایط 

جوی و محیطی دارا باشد.

تعریف
رنگ نمای 
ساختمان



سنگینی و خطر سقوط 
سنگ به همراه قیمت 
باالی آن، چرک پذیری و 
شوره زدن آجرهای نما 
و خطرناک بودن 
شیشه در زمان زلزله و 
همچنین ضریب باالی 
تبادل انرژی در شیشه 
باعث گردیده در اغلب 
کشورهای جهان، رنگ 
هنوز بهترین انتخاب 
جهت پوشش نهایی 
نمای ساختمان
باشد. 

مزایـای
استفاده
رنگ نما



رنگ نمای ساختمان به جهت کاربری وسیع در 
این صنعت، در انواع مختلفی تولید می شود که 
از  نظر شـــاخص های کیفی بـــا هم متفاوت 

هستند:
اکریلیک • سیلیکون

  اکریلیک سیلیکونایز • سیلیکات
این رنگ ها بر اســـاس نوع حاللی که برای آن 
استفاده می شـــود، به صورت محلول در آب با 
محیط زیست سازگاری باالیی داشته و به دلیل 
ایمنی این رنگ ها برای محیط زیست، مصرف آن 

در ساختمان سازی باالست. 

انواع
رنگ نما



انتخاب رنگ نمای ساختمان به مصالح مصرفی 
و شرایط جوی منطقه بستگی دارد. به طور مثال 
سیمان (از آنجایی که مرطوب است) زمانی برای 
خشک شـــدن کامل (خارج شدن رطوبت) نیاز 
دارد تا عایق و رنگی که بر روی این ســـطح اجرا 
شده امکان تنفس نداشته باشد، در صورتیکه 
این رطوبت باقی بماند رنگ بعد از مدتی پوسته 
پوسته خواهد شـــد. در مناطق شرجی، عدم 
امکان تنفس ســـطوح رنگ شده باعث ایجاد 
هوای َدم کرده و نمور در داخل ساختمان شده، 
اکریلیک  از ”رنگ های  به همین دلیل است که 
پایه آب“ که امکان تنفس به سطوح را می دهند 

استفاده می شود.



خیلی
قدیمی
مدرن

امروزی

۱۳۲۰ ... شـــروع فعالیت در صنعت رنگ

۱۳۶۰ ... ورود به عرصـه تولید صنعتی رنگ 

۱۳۸۰ ... تـولید رنگ های اکریلیک پـایه آب
 

۱۴۰۰ ... استفاده از برتـرین پیگمنت جهان 
Chromaflo هلند جهت ارتـقاء کیفیت رنگ 



چهار
رنگ نما

ین کالر • ر
تکس اولترا االستومر

نیمه مات | مناطق شرجی و پربارش
مقاوم در برابر باران اسیدی

ین کالر • ر
االستومریک

نیمه مات | مناطق بارانی

ین کالر • ر
سیلیکونایز

مات | مناطق معتدل 

• سان کالر
مات | مناطق کم بارش و معمولی
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تکس اولترا االستومر
ماندگار و جاودان

15
YEARS



آشنایی با 
تکس اولترا 
االستومر

نیمه مات با بافتی
متفاوت و انعطاف پذیر

۱۰۰درصد پایه آب
با کیفیت و چسبندگی 
بسیار باال

مناسب برای سطوح:
سیمانی، بتونی
کناف سبز، سیمنت بورد

مقاومت باال در شرایط
آب و هوایی شرجی، بحرانی
و باران اسیدی

ینه برای نما،  ین گز بهتر
سقف، استخر، سونا، 
ی، سرویس های  جکوز
بهداشتی

قابل اجرا در غلظت های
متفاوت براساس بافت مورد 
نیاز در جهت پوشش موج
ناهمگون سطوح زیرین

دامنه تحمل بسیار عالی در
برابر ترک خوردگی

قابلیت اجرای مستقیم در 
مناطق شرجی و بارانی (در 
صورت استفاده یک الیه بیشتر 
بدون نیاز به نیوسیل)

ی سطح: نحوه آماده ساز
ابتدا سطح مورد پوشش باید 
سالم، پاکیزه، خشک و کامال 
عاری از گرد و غبار، روغن، 
حباب و تخلخل گردیده تا پاک و 
اصالح شود، سپس توسط 
آستر اکریلیک زیرسازی و آماده 
شود تا در مرحله پایانی تمامی 
ِترک ها توسط بتونه کاسماتیک 
اصالح و همسان سازی گردند.



آشنایی با 
تکس اولترا 
االستومر

نیمه مات با بافتی
متفاوت و انعطاف پذیر

۱۰۰درصد پایه آب
با کیفیت و چسبندگی 
بسیار باال

مناسب برای سطوح:
سیمانی، بتونی
کناف سبز، سیمنت بورد

مقاومت باال در شرایط
آب و هوایی شرجی، بحرانی
و باران اسیدی

ینه برای نما،  ین گز بهتر
سقف، استخر، سونا، 
ی، سرویس های  جکوز
بهداشتی

قابل اجرا در غلظت های
متفاوت براساس بافت مورد 
نیاز در جهت پوشش موج
ناهمگون سطوح زیرین

دامنه تحمل بسیار عالی در
برابر ترک خوردگی

قابلیت اجرای مستقیم در 
مناطق شرجی و بارانی (در 
صورت استفاده یک الیه بیشتر 
بدون نیاز به نیوسیل)

ی سطح: نحوه آماده ساز
ابتدا سطح مورد پوشش باید 
سالم، پاکیزه، خشک و کامال 
عاری از گرد و غبار، روغن، 
حباب و تخلخل گردیده تا پاک و 
اصالح شود، سپس توسط 
آستر اکریلیک زیرسازی و آماده 
شود تا در مرحله پایانی تمامی 
ِترک ها توسط بتونه کاسماتیک 
اصالح و همسان سازی گردند.

بافتی
بی نظیر



شرایط اجرای 
تکس اولترا 
االستومر

 شرایط دمای سطح 
مورد پوشش باید 
حداقل ۱۰ درجه 
سانتیگراد بوده و نیز 
حداقل ۳ درجه 
سانتیگراد باالتر از 
نقطه شبنم هوا و 
رطوبت مربوطه در 
پیرامون سطح مورد 
نظر باشد.
(نقطه شبنم، درجه ای از سردی 
هواست که در آن شبنم
تشکیل می شود)

این رنگ توسط افشانه بدون هوا (Airless)، قلم 
مو و غلتک مخصوص رنگ نما اجرا می گردد.

یان معتبر  یافت ضمانت کتبی از شرکت منوط به استفاده از مجر در
یافت تاییدیه و نظر مهندسی فروش خواهد بود. یا در



ی رنگ زمان خشک شدن و شرایط نگهدار
جریان  نظیر:  عواملی  به  رنگ  شدن  خشک  زمان 
هوا در محیـــط پیرامون، دمای محیط، ضخامت 
رنگ و شمار الیه های رنگ به کار رفته بستگی دارد. 
پیشنهاد می کنیم تا ۵ ساعت از اجرای الیه بعدی 
کامال  باید  رنگ  محتوی  ظرف  شـــود.  خودداری 
تهویه  با  در مکانی خنک  نفوذناپذیر  و  دربســـته 
مطلوب نــــگهداری شـــود و از حرارت و تابش 

مستقیم نور آفتاب و یخ زدگی محفوظ بماند.



رزومه ای  بیش 
از حـّد نیاز !
OVERQUALIFIED

• برج آسمان
� ۳۲ طبقه، تقاطع پاسداران و 

فرمانیه، ساختمان مرکزی  
کشتیرانی جمهوری اسالمی �

• برج ایران زمین
� ۳۲ طبقه،شهرک غرب

خیابان ایران زمین �

• برج مریم
� تهران، خیابان الهیه �

• برج کومه
� تهران، خیابان الهیه �

• شهرک امید
� تهران، برج بلوک ۱۸ �

محل سکونت
سفیر  انگلستان

سفارتخانه های:
• انگلستان • قطر

• تایلند • اتریش
• فنالند 

ید: مراکز خر
• ایران مال • پاالدیوم  

• تیراژه • ارگ سنتر
بیمارستان:

• کسری • دی • آتیه
• دکتر شریعتی
• شهید رجایی

جهت بازدید از پروژه ها به 
سایت مراجعه فرمایید.



• برج سه قلو
� ۳۰ طبقه، شهرک غرب،ایران زمین � 

• برج باغ پاالزو � نیاوران �
• برج لوتوس � ولنجک �

• برج گلدن پاالس � ولنجک �
• برج کامران � فرشته �

• برج زمرد � پاسداران �
• برج پارسا � الهیـه �

• برج دوقلو کوروش
� ۱۸ طبقه، ولنجک �

• شهرک آکام شهر
� محمودآباد، مازندران �

• هتل نارنجستان
� نــور ، مازندران �

• هتل ساینا � یوسف آباد �
• هتل ازادگان � کرمانشاه �
• هتل پنج ستاره معین

� فومن، گیالن �

• هتل عسلویه
• فوالد گیالن  � مجتمع تولیدی � 

• نفت جم � منطقه آزاد بوشهر � 
• شرکت سپاهان

• ویالهای طبقاتی 
� شرکت آذر آب،عسلک لواسان �

• تونل شهری نواب
� تهران �
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مجتمع مسکونی دوبرال
 شهرک غرب، ۱۷۰۰۰هزار مترمربع

برج مسکونی رویـال
سوهانک، ۱۴۰۰۰هزار مترمربع

شهرک پاس، ۱۸بلوک ۱۷طبقه
بزرگراه شیخ فضل هللا

۷۲۰۰۰هزار مترمربع

برج مهماندوست
فرمانیه

برج دو قلوی فرمان
خیابان فرمانیه

 ۲۵۰۰۰ هزار مترمربع

۱۰۰ 

۱۰۰ 

۱۸۰ 

۳۵ 

۹۵ 

اعداد زمان اجرای پروژه ها به �روز� است 

رکورد
می زنیم



یک  ین کالر االستومر ر
قهرمان ضد آب

10
YEARS



آشنایی با
یك ین كالر االستومر ر

این رنگ براساس رزین اکـریلیک آب پایه طراحی 
گردیده که با استفاده از افـزودنی های سیلیکونی 
تقویت شـــده  است تا مانع ورود رطــــوبت به 
ساختمان شـــود. االستومریک همچنین حالت 
تنفسی برای الیه بیرونی ساختمان دارد تا رطوبت 
مانده در فضای داخل ساختمان را به بیرون منتقل 
نماید. ضمنًا با توجه به فرمول بندی خاص آن فیلم 
رنگ کشســـان بوده و از ایجاد ِترک های موئی در 

حدود mm ۲ بر روی نما جلوگیری خواهد کرد.



از آنجایی که رین کالر االستومریک دارای خاصیت 
منحصربفرد کشسانی است، دیگر نیازی به اجرای 
بدیهی  نخواهد داشت،  آستر  عنوان  به  نیوسیل 
است اجرای آستراکریلیک (پرایمر) همچنان در زیر 

رنگ و بر روی سطوح سیمانی نو، اجباری است.
به علت خاصیت تک جزئی و پایه آبی بودن، اجرایی 
ایمن و ساده داشـــته و مقاومت بسیار عالی در 
برابر رشـــد قارچ، جلبک، مواد اسیدی و قلیایی 
دارد. از ویژگی های دیـگر االستومریک می توان به 
ضدحریق بودن و چســـبندگی عالی به الیه های 

زیرین سطح کار اشاره کرد.



سطوح شـــیروانی بیشتر در مناطقی که بارندگی 
زیادی دارند به کار می روند. معماری ساختمان نیز 
براساس ســـازگاری با اقلیم آب و هوایی منطقه 
طراحی می شود. در گذشته از ورق های گالوانیزه بر 
روی چوب برای سطوح شیروانی استفاده می شد 
اّما امروزه بیشتر از سفال برای سقف های شیب دار 
استفاده می گردد، از این رو برای رنگ نمای سطوح 
ســـفالی می توان از ”رنگ های اکریلیک پایه آب“ 
رنگ آمیزی  برای  کرد.  استفاده  االسترمویک  نظیر 
ورق های گالوانیزه ابتـــدا باید از ”واش پرایمر“ و 

سپس رنگ روغنی و یا اکریلیک استفاده نمود.

مثًال کجا 
استفاده
میشه؟



در ساختمان های دارای نمای چـوب, جهت حفظ 
بافت شـــیار و رنگ چوب نما و ایجاد پوشـــش 
”الک اکریلیک“  از  محافظ جهت آن، می تـــوان 
با  از پوش رنگ روغنی نیوکالر  نیز  رنگی و  بصورت 
تنوع رنگ کامپیوتری استفاده نمود. دقت داشته 
باشـــید در صورتیکه چوب، سطحی صیقلی و یا 
توسط  باید  باشد،  داشـــته  استری  پلی  روکش 
سنباده بر روی آن خط و خش ایجاد شده و سپس 
رنگ بر روی آن اجرا گردد. چنانچه چوب خام باشد 
باید یک الیه آستر پرایمر بر روی آن کار شود و پس 

از خشک شدن پرایمر, رنگ مورد نظر اجرا گردد.

چوب کاری بفرمایید!



انتقال تکنولوژی و دانش فنی از دو شرکت:
 Thecno Plan آلمان

 CPS Color هلند
 جهت تأسیس اولین مرکز 

تولید رنگ های اکریلیک کامپیوتری
 

کنترل کیفی محصوالت پیش از بسته بندی و ارائه 
به بازار مصرف توسط مهندسین مجـرب قسمت 

(QC) واحد کنترل کیفیت



ین کالر سیلیکونایز ر
اکونومی درجه یک!

8
YEARS



آشنایی با
ین كالر سیلیکونایز ر

یلیکی مخصوص نما  ین کالر سیلیکونایز، رنگ اکر ر
یالتی امولسیونی و  ین های اکر است که بر پایه رز
با اســـتفاده از افزودنی های سیلیکونی جهت آب
 گریز و غبارگریز شدن سطح رنگ تولید شده است. 



این رنگ با توجه به سیلیکونایز بودن اجازه تنفس 
به سطوح رنگی را می دهـد و جهت رنـگ آمیزی و 
مـحافظـت از سطـوح مختلف ساختمانی نظیر: 
ســـیمان، بتن، آرداواز، ایرانیـــت در داخل َبنا و 
خصوصًا نمای ســـاختمان های در معرض دود و 

غبارهای شهری مناسب است.
رین کــــالر سیلیکونـایز جهت ساخت رنـگ های 
روشن و تیره توسط دستگاه ترکیب رنگ به ترتیب 
A Base و C Base در چندین هزار رنگ بندی قابل 

تولید و تحویل می باشد.



ن، متیل متا اکریالت استایر
ندارد

۱.۳۰ ~
٪۴۰+/- ۲ ~
٪۵۰+/- ۲ ~
lit/M۲ ۵-۴

KU ۲۵۰ – ۲۰۰
C° ۶۰ ۲ تا ۴ درصد در دمای

C° ۱۰ ۵ تا
C° ۵۰

غیرقابل اشتعال
 ۹ ~

سطحی
اجرای الیه بعدی

ی غلطک، قلمو، اسپر
حداکثر ۱ لیتر آب تمیز در گالن

آب گرم و شوینده مناسب
گالن، دبه و حلب

۱۲ ماه

یلیک ین اکر نوع رز
افزودنی سیلیکون
جرم حجمی
جامد حجمی
جامد وزنی
پوشش
غلظت
براقیت
ین دما زمان اجرا کمتر
ین دما زمان اجرا بیشتر
نقطه اشتعال
P.H
زمان خشک شدن در
RH ٪۵۰ و C° ۲۰
ابزار مناسب جهت اجرا
رقیق نمودن
شستشوی ابزار و لوازم
بسته بندی
ی نگهدار

مشخصات فنی
ین کالر ی رنگهای ر سر



رنگ های نانو
آنتی باکتریال

مقاوم در برابر رشد
کپک، قارچ و جلبک 

رنگهای رین کالر با 
افزودن ادتیو نانو 

و آنتی باکتریال، در 
برابر رشد کپک، 

قارچ و جلبک 
مقاومت نموده و 

بهترین گزینه 
جهت استفاده در 
سقف استخرها، 
نمای ساختمان 

مناطق شرجی 
(شمال و جنوب) 

است. زمان 
پایداری آن در فیلم 

خشک بسته به 
درصد رطوبت و 

باران محیط یک تا 
سه سال می باشد.



سان کالر سیلیکونایز
 پیشکسوت رنگ نما

5
YEARS



آشنایی با
سان كالر سیلیکونایز

رنگ نمای سان کالر، رنگی بر مبنای رزین اکریلیک 
است. این محصول برای نمای ساختمان ها چه در 
مناطقی با شرایط جوی خشک و چه مناطقی با جو 

معتدل توصیه می گردد.



سان کالر دارای خصوصیات آب گریزی و غبارگریزی 
اســـت و با توجه به قابلیت تنفس خود، بر روی 
سیمان چسبندگی خوبی ایجاد نموده و از آنجایی که 
در برابر غبار شهری از مقاومت باالیی برخوردار است، 
بهترین گزینه برای دیوارهای ســـیمانی، پارکینگ 

منازل و پاسیو داخلی ساختمان می باشد. این 
تولیدات رنگ  محصول نسبت به دیگر 

نمای شرکـت نیوکـالر قیمت 
مناسبتر ی داراست.

ویژگی های 
سان کالر



یالت ن، متیل متا اکر استایر
Wacker Silicon Additive

۱.۵۰ ~
٪۵۵+/- ۲ ~
٪۵۵+/- ۲ ~

lit/M۲ ۵-۴
KU ۲۰۰ – ۱۰۰

۱۰ تا ۱۵ 
C° ۱۰ ۵ تا

C° ۵۰
غیرقابل اشتعال

 ۹ ~
سطحی

اجرای الیه بعدی
ی غلطک، قلمو، اسپر

حداکثر ۱ لیتر آب تمیز در گالن
آب گرم و شوینده مناسب

دبه و حلب
۱۲ ماه

یلیک ین اکر نوع رز
افزودنی سیلیکون
جرم حجمی
جامد حجمی
جامد وزنی
پوشش
غلظت
براقیت
ین دما زمان اجرا کمتر
ین دما زمان اجرا بیشتر
نقطه اشتعال
P.H
زمان خشک شدن در
RH ٪۵۰ و C° ۲۰
ابزار مناسب جهت اجرا
رقیق نمودن
شستشوی ابزار و لوازم
بسته بندی
ی نگهدار

مشخصات فنی
سان کالر سیلیکونایز



۱. بررسی نمای 
ساختمان توسط 

کارشناس، تا چنانچه 
سطح زیرین کار دارای جرم 
زیاد یا پوسته شده باشد، 

شستشوی نما توسط دستگاه
واترجت انجام شود.

۲. با استفاده از چـسب بتن ترمیمی نیوکالر و 
پودر کاسماتیک که خاصیت ارتجاعی دارند، درزها 

و ِترک های سطح زیر کار، ُپر شده و آماده  شوند.
۳. می بایست به جهت پایدار ی بیشـــتر رنـــگ 
نما، از پرایمر مـخصوص سطوح زیرین کار (از گروه 

رنگ اکریلیک) استفاده نمود.

مراحل اجرایی
نمای ساختمان



محصوالت مرتبط با
رنگ نمای ساختمان

یلیک آستر اکر
آستر تثبیت و آماده سازی سطوح زیرین رنگ

چسب بتن ترمیمی
چسبی جهت سـاخت بتـونه سیمـانی نمای 

ساختمان (کاسماتیک)

نیوسیل
پوشـــش و عایـــق ضد آب و رطوبــــت

یلیک کنیتکس اکر
پوشش دانه دار  جهت رنگ آمیزی ساختمان

یلیک الک اکر
پوششی جهت براقی و آب بــــندی سطوح

سیلیکون کوت
مـایعی سیـال جهت آب گریزی و غبارگریزی 

سطوحی مانند: سنگ و آجر



یلیک آستر اکر

آستری مناسب جھت تثبیت و آماده سازی سطوح 
زیرین ساختمان از قبیل گچ، سیمان و بتن است. 
این محصول براسـاس رزین ھای اکریلیک بـوده و 
قبل از رنگ آمیزی استفاده می گردد. کــــاربرد آن 
عالوه بر اشباع سیمان و گچ تازه اجرا شده باعث از 
بین بردن قلیا (ســـیمان و گچ) گردیده و مصرف 

رنگ را بھینه می نماید.
این آســـتر با قدرت و نفوذ عالی در داخل مصالح 
ساختمانی باعث مصرف بھینه و چسبندگی رنگ و 
نفوذ در سـطوح زیرین گردیده و در دو نوع بی رنگ 
نفوذی و پوششی موجود است. زمان خشک شدن 

آن تـقـریبًا ۱۵ دقیقه می باشد .



چسب بتن ترمیمی

چسبی اســـت تولید شـــده بر پایه رزین های 
اکریلیکی که عالوه بر افزایش انعطاف پذیری بتن، 
دوام آن را نیز افزایش می دهد. مـهم ترین کاربرد 
چسب بتن در سبد کاالی رنگ های نما، در ساخت 
بتونه مخصوص نمای سیمانی است که اصطالحًا 
به آن بتونه کاسماتیک می گویند. ترکیبات ساخت 
این بتونه به این ترتیب اسـت: یک پیمانه چسب 
بتن ترمیمی، یک پیمانه سیمان سیاه یا سفید و 

یک پیمانه پودر سنگ یا ماسه بادی.



نیوسیل، پوششی (عایق) سفید رنگ و مقاوم در 
برابر نفوذ آب و رطوبت اســـت. سرعت در اجرا، 
تمیـــزی، دوام و انعطاف پذیری باال از خواص آن 
اسـت که جهـت آب بندی بر روی سطوحی مانند 
پشت بام، سرویس های بهداشتی و حمام همراه 
با تـوری مش بندی بکار برده می شود. نیوسیل را 
بعنوان پوشـشی برای ِترک های سطحی فعلی و 
آینده نمای ساختمان تا ضخامت mm۳ می توان 
اســـتفاده نمود. مهمترین مزیت نیوسیل عایق
 بندی دیـــواره ی غربی و نمـــای باران گیر ویال 
(ساختمان) بخصوص در شمال کشور است. این 
محصـول را مـی توان با قلم مو، ماله و غلطک به 

روش سرد مانند رنگ اجرا کرد.

(New Seal) نیوسیل
خمیر آب بندی

اکریالتی عایق سفید



یلیک کنیتکس اکر

از خانواده پوشش های دانه دار با دانه بندی متفاوت 
است که برای رنگ آمیزی داخل بنا و بیشتر، خارج 
ساختمان توصیــــه می شود. این محصول با دارا
 بودن مقاومت جوی خـــوب و خاصیت آب گریزی، 
غبارگریزی و اصالح موج های سیمانی، برای نمای 
ساختمان هم قابل اســـتفاده است. کنیتکس 
اکریلیک با توجه به سایز دانه بندی در سه نوع ریز، 

متوسط و درشت تولید می گردد.



الک اکریلیک

این پوشش مایع و 
براق جهت براق 
نمودن و آب بندی 
سطوح مختلف از 
قبیل سیمان، آجر، 
سنگ و چوب های 
لمبه در سقف درون 
ابنیه کاربرد فراوانی 
دارد، این محصول را 
باید در هنگام 
استفاده  با ۵۰٪ آب 
رقیق نمود.



سیلیکون کوت
سیلیکون کوت مایعی ســـیال و بی رنگیست که 
بدون ایجاد براقیت یا ماتـــی، جهت محافظت از 
مصالح(آجر، بتن اکسپوز و سنگ) در نما و داخل 
ساختمان به کار می رود. این محصول دارای خواص 
آب گریزی و غبارگریزی است و از چسبندگی و نفوذ 
بسیار باالئی نسبت به سطوح برخوردار می باشد. از 
سیلیکون کوت جهت پوشش سطوح نما و ابنیه 
تاریخی نیز استفاده می گردد. این محصول از رزین
  های اکرلیک تولید گردیده و با ایجاد یک الیه ی 
حفاظتی از سیـلیکون، سطوح آجری را غبار 
گریز نموده و از جذب آلودگی های شهری 
بر روی آن جلوگیری می نماید. از این 
مایع به عنوان Top coat (الیه ی 
نهایی) و بدون افزودن حالل و 

آب استفاده می گردد.





ج ۱۱ طبقه ی پـاویلیون بر
تهران ......... دیباجی شمالی
شـش هزار مترمربع نما

ین نسر طبقه ی   ۱۰ ج  بر
تهران ......... دیباجی شمالی
پنج هـــزار مترمربع نما

ج ۶ طبقه ی پاویلیون۲ بر
تهران .........  پــــاسداران
چـهار هـزار مترمربع نما

همین االن هم
همچنان مشغولیم!

(شهریور ۱۴۰۱)



ما دائم العمریم!

پروژه های دارای قرارداد اجرایی
دائم و مجری مستقیم:

• بانک صادرات ایران
ی بهمن  • گروه خودروساز

ج سپهر • بر
• شرکت بورس کاالی ایران

• شرکت فوالد البرز غرب



دارای نـشـان 
اســـتاندارد
ISO 10004
ISO 9 0 0 1
از اتحادیه اروپا

فـریم
آخــر



• دفتر مرکزی •
انتهای پاسداران، روبروی پارک نیاوران،

اطلس مال، طبقه هشتم، واحد۲۴
• فروشگاه مرکزی •

تهران، خیابان شریعتی، باالتر از خیابان ملک
روبروی آتش نشانی، پالک ۶۲۳

تلفن: ۸۸۴۰۰۴۸۱ - ۸۸۴۳۲۶۳۹ 
۰۹۳۳۳۹۰۸۰۷۸

 https://www.newcolourco.ir
https://www.instagram.com/newcolour
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