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شرکت ایران کف تولید کننده انواع کف کاذب فوالدي 

کف کاذب آلومینیومی و کف کاذب لگراند (ساخت ایران)
اجراي انواع کف کاذب ، تعمیر و نگهداري



درباره ما

درباره ما

ایران کف

ضمانت 10 ساله

تمامی محصــــــــــــــوالت

و خدمات شـــرکت ایران کف

داراي ضمانت 10 ساله میباشد

مشاوره رایگان

قبل از انجام پـــــــــــروژه

میتوانید به صـــورت کامال 

رایگان مشاوره دریافت کنید

خدمات پس از فروش

محصوالت شرکت ایران کف

داراي خدمات پس از فروش

به مدت 15 سـال میباشــد



خدمات ما

گزیده اي از
محصوالت و خدمات

شرکت ایران کف

شـرکت ایران کف تولید کننده

انواع کـف کاذب هاي فـوالدي

آلومینیومی و لگراند با قیمت

مناســب و مقرون به صــرفه

فروش انواع کف کاذب

خدمات نصـب با مشــاوره

رایگان و با متخصـصــان با

تجربه در امر اجرا کف کاذب

با کـــیفـــیت فوق العاده

نصب کف کاذب

انجام دهـــنده انواع خدمات

تعویض کفپوش ، فریم بندي

تعـویض کــف کاذب و رگالژ

با قیمت بســــــیار مناسب

تعمیر و نگهداري



کف کاذب فوالدي

Specificationخصوصیات 

مقاومت باالي تایل و تحمل بار باال

ضد حریق

آنتی استاتیک

مقاومت الکتریکی مناسب

آکوستیک

دسترسی آسان به زیر کف

قابلیت تغییر ارتفاع



استرینگر کف کاذب فوالديپایه کف کاذب فوالديتایل کف کاذب فوالدي
STEEL RAISED FLOOR TILESSTEEL RAISED FLOOR PEDESTAL STEEL RAISED FLOOR STRINGERS

STEEL RAISED FLOOR

کف کاذب فوالدي

اسـترینگر یک پروفیل قوطی مانندي میباشــد که بدون این قطعه 

شما قادر به نصــــــب دقیق و استاندارد کف کاذب نخواهید بود .

استرینگر کف کاذب در واقع نقش شبکه بندي زیر سازي کف کاذب

را در هنگام نصــب بر عهده دارد و باعث میشـــود پایه ها در محل 

مناسـب و دقیق خود قرار گیرند و یک شـبکه 60*60 ســانتیمتري 

بدون تلرانس ایجاد گردد و تایل ها بدون هیچگونه فاصله اي نسبت 

به یکدیگر در کنار هم قرار گیرند.

مشخصات فنی
TECHNICAL SPECIFICATIONS

در تصویر باال اجزاي تشـکیل دهنده یک پایه را به صورت واضح مالحظه

می نمایید. از این پایه براي نصــــــــــب کف کاذب فوالدي استفاده 

می شود. پایه ها داراي آبکاري ضد زنگ و رطوبت هستند و عمر باالیی 

در مناطق مرطوب دارند . البته این نکته را فراموش نکنید که پیشنهاد

ما براي مناطق مرطوب قطعا کف کاذب آلومینیومی است.

تایل این نوع از کف کاذب از دو ورق فوالدي تشــــــکیل شده است که 

جنس ورق فوقانی آن از           و جنس ورق زیرین آن از           میباشد 

که داراي ویژگی فوق کشــش است.این دو ورق پس از تولید در کارخانه 

مونتاژ و فضاي بین آن با مواد کامپوزیت پر می شود.

SD 12SD 14

سایز پنل

تراکم هسته

بار مرکزي

مقاومت حریق

وزن هر پنل

بار ضربه اي

بار نهایی

بار یکنواخت

بار نورد

از ورق فـوالدي فـرم داده شــده سـاخته شــده و بـا رنـگ پـودري الکترواســتاتیک رنگ آمیزي

م یشوند. این محصــــــــــــول که بـه ابـعاد  600 × 600 ×34 میل یمتر م یباشد، همراه با 

 همچنین داراي زهواري از جنس پالستیک فشرده از نوع        است که به دور تایل قرار م یگیرد.

جنس رنگی که در ایـن نـوع رنـگ آمیـزي کف کاذب فوالدي به کار م یرود به گون هاي است که 

احتـمال اکســـیـده شـدن آن از بیـن رفتن آن وجود ندارد چنین قابلیتی براي کف کاذب اتاق 

سرور بســـــــیار با اهمیت است. همچنین رویه این تای لها از ک فپوش، موکت، پارکت، و یا 

سرامیک م یتواند باشد.

 کـ فپوش آنتـی استـاتیـک است.



کف کاذب آلومینیومی

Specificationخصوصیات 

ضد زنگ ( تحمل رطوبت باال )

ضد حریق

آنتی استاتیک

مقاومت الکتریکی مناسب

آکوستیک

دسترسی آسان به زیر کف

قابلیت تغییر ارتفاع



استرینگر کف کاذب آلومینیومیپایه کف کاذب آلومینیومیتایل کف کاذب آلومینیومی
ALUMINIUM RAISED FLOOR TILESALUMINIUM RAISED FLOOR PEDESTAL ALUMINIUM RAISED FLOOR STRINGERS

ALUMINIUM RAISED FLOOR

کف کاذب آلومینیومی

مشخصات فنی
TECHNICAL SPECIFICATIONS

سایز پنل

تراکم هسته

بار مرکزي

مقاومت حریق

وزن هر پنل

بار ضربه اي

بار نهایی

بار یکنواخت

بار نورد

به دلیل مقاومت در برابر رطوبت و عدم امکان خوردگی عنصــــــــــــــر آلومینیوم ،  کف کاذب 

آلومینیومی براي محیط هاي مرطوب بســـــیار مناسب می باشد. همچنین  در برابر آتش مقاوم 

بوده و با وجود منابع غنی آلومینیوم در کشـــور ایران در مقایســـه با سایر کشـــورها، تولید این 

محصول با قیمت مناسب صورت می پذیرد. به علت قیمت باالي آلیاژ آلومینیوم، نیروي انسانی، 

مواد اولیه و انرژي، در سایر کشـــورها کف کاذب به ندرت تولید می گردد. و به جاي آن از چوب با 

روکش فلز استفاده می گردد که در مقایسه زیبایی و مقاومت این محصول را دارا نمی باشد.

این محصول به روش ریخته گري دایکست تولید می شود. روش ریخته گري

دایکســت براي تولید این محصـــول موجب تراکم باالي آن شده و باعث 

می شود تحمل فشــار باالتري نیز داشته باشد. کف کاذب آلومینیومی به 

دلیل جنسی که دارد سبک تر از سایر کف هاي کاذب بوده که ویژگی مثبتی 

براي نصب و اجرا تلقی می شود. سبک بودن کف کاذب در ساختمان هایی 

که هدف کاهش بار مرده ساختمان است می تواند نقشـــی پررنگ داشته 

باشد. همچنین وزن سبک، استفاده ي مطمئن از این محصول را در طبقات

باالیی ساختمان ها ممکن کرده است.

پایه هاي این نوع کف کاذب از 3 تیکه اصلی تولید میشود که عبارتند

از:کفی ، گلدانی ، میله رابط . جنس دو جز باال و پایین آن از آلومینیوم

است و جنس میله رابط از فوالد آبکاري شده میباشـد.تحمل وزن باال ، 

ضـــــد زنگ بودن و قابلیت تنظیم ارتفاع از ویژگی هاي این نوع پایه 

میباشد.

استرینگر ها براي ثبات بیشتر در هنگام نصب استفاده میشوند و دور 

تا دور پانل را میگیرند. اســـترینگر هاي آلومینیومی با فوالدي هم از 

نظر جنس و هم ظاهر تفاوت دارند و این اســـترینگر ها برخالف دیگر 

شرکت ها به پایه پیچ میشوند و استحکام بیشتري ایجاد می نماید .

محل پیچ شدن



کف کاذب لگراند

Specificationخصوصیات 

ضد زنگ ( تحمل رطوبت باال )

ضد حریق

آنتی استاتیک

مقاومت زیاد در برابر فشار و ضربه

آکوستیک

کمترین نیاز به برش کاري به دلیل داشتن متعلقات مورد نیاز

سرعت نصب باال



SOLUFLEX RAISED FLOOR

کف کاذب لگراند

مشخصات فنی
TECHNICAL SPECIFICATIONS

سایز پنل

تراکم هسته

بار مرکزي

مقاومت حریق

وزن هر پنل

بار ضربه اي

بار نهایی

بار یکنواخت

بار نورد

کف کاذب لگراند از تولیدات نوین شرکت لگراند در سیسـتم هاي مبتنی بر توزیع کابل از زمین 

می باشد وانواع کابل ها  بطور کامال پنهان از دید کاربران در زیرکف کاذب قرار میگیرد، این راه 

حل بهترین گزینه براي ساختمان هایی است که در هنگام ساخت هیچگونه زمینه اي براي ایجاد 

بستر شبکه براي آنها در نظر گرفته نشده ،اگرچه این کار در ابتداي امر نیز نسـبت به اجراي این

 نوع کف کاذب هزینه بیشـتري دارد.یکی از ویژگی هاي مهم این محصــول داشتن آزادي عمل 

بسیار باال در طراحی و تعیین مسـیر هاي عبوري کابل ها می باشد وامکان تغییر این مسـیر ها 

پس از نصــــب کامل نیز وجود دارد و به دلیل فضــــاي کافی بین کابل ها احتمال هیچ گونه 

اتصالی وجود نخواهد داشت .

پایه کف کاذب لگراندتایل کف کاذب لگراند
LEGRAND RAISED FLOOR TILESLEGRAND RAISED FLOOR PEDESTAL

پایه هاي کف کاذب لگراند از جنس پالســــتیک تولید می شــــود اما 

بر خالف تصور و به علت طراحی فوق العاده آن ، داراي استحکام بسـیار 

باالیی اســـــــت.همچنین این نوع پایه به هیچ گونه پیچ یا پرچی براي 

اتصــــــال به زمین نیاز ندارد و بنابراین هیچ آسیبی به زیر ساخت کف 

ســـاختمان وارد نمی کند.عالوه بر این مزیت ها ، قیمت تمام شـــده 

این پایه بسیار پایین تر از محصوالت دیگر است بنابراین قیمت مصرف 

کننده بسیار مناسبی را داراست.

تایل هاي شـــــرکت ایران کف  داراي رنگ هاي متنوع براي رضـــــایت 

مشـــــــتریان و همچنین کاربرد هاي متنوع تر از جمله استفاده از آن در 

نمایشگاه ها و همچنین نیاز به روکش موکت و... براي مخفی کردن تایل 

نباشد.تفاوت دیگر بین محصول داخلی با مشابه خارجی آن در یک نوآوري 

براي باالبردن اســــتحکام تایل ها اســـــت که تحمل بار آن را 1.5 برابر 

کرده است.نمونه دو رنگ از کف کاذب لگراند را در تصـاویر زیر مشــاهده 

می نمایید اما محدود به این دو رنگ نشـده و شما میتوانید رنگ دلخواه 

خود را سفارش دهید.



6000
متر مربع

میدان نفتی عسلوییه

میدان نفتی عسلویه شرقی، میدان نفتی، 

در جنوب ایران در ارتفاعات شمال  غرب 

بندر عسلویه و میان میدان گازي تابناك 

و میدان عسلویه غربی، در استان بوشهر 

واقع شده است.



3000
متر مربع

مخابرات هشت گانه تهران

شـرکت مخابرات ایران (ســهامی عام) در 

سال 1350 خورشیدي با سرمای هاي بالغ بر 

پنج میلیارد ریال ایران تأســـیس شــــد.

این شـــرکت، داراي 31 منطقه مخابراتی 

اسـتانی و مالک شـرکت ارتباطات ســیار 

ایران (همراه اول) اســـــــــــــــــــت. 

خدمات اول و ســـــامان ســـــازه غدیر 

شـــــرکت هاي زیر مجموعه شــــــرکت 

مخابرات ایران هست.



4000
متر مربع

سازمان انرژي اتمی

نیروگاه اتمی شهید احمدي روشن

تاسیسات هسـته اي نطنز با نام رسمی

مرکز هسته اي شهید احمدي روشن نطنز

بخشـی از تاسیسـات زیر زمینی مرتبط با

برنامه هســــــته اي ایران است که به 

منظور غنی ســــازي اورانیوم در نزدیکی

نطنز در اسـتان اصـفهان احداث شــده و

و تصـــــور می شود که به وسیله 9 متر

بتن آرمه محافظت می شــــــــــــود.



1200
متر مربع

شهر فرودگاهی امام خمینی

فـرودگاه بی نالمللــی امام خمینــی در 30 

کیلومتري تهران، در حوزه اداري و سـیاسـی 

شهرري (بخش فشـــافویه ري) تهران میان 

آزادراه تهران-قم در یک ســــایت 14 هزار 

هکتاري قرار گرفت هاســـت. این فرودگاه به 

عنوان جایگزین فرودگاه بی نالمللی مهرآباد 

طراحی گردید که اکنون در داخل بافت شهر 

تهران قرار گرفت هاست.



1000
متر مربع

فرودگاه مهرآباد

فرودگاه بی نالمللـی مهـرآباد نام یکـی از 

فرودگا ههاي شــــهر تهران، پایتخت ایران 

اسـت که در ســال 1317 ســاخته شــده

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.   

این فرودگاه در بخش غـربـی تهـران واقع 

شده و نام خود را از روستاي مهرآبا جنوبی 

ده باال که پیشتر در آن منطقه قرار داشت 

گرفت هاست.



8000
متر مربع

مخابرات مراکز استان

شـرکت مخابرات ایران (ســهامی عام) در 

سال 1350 خورشیدي با سرمای هاي بالغ بر 

پنج میلیارد ریال ایران تأســـیس شــــد.

این شـــرکت، داراي 31 منطقه مخابراتی 

اسـتانی و مالک شـرکت ارتباطات ســیار 

ایران (همراه اول) اســـــــــــــــــــت. 

خدمات اول و ســـــامان ســـــازه غدیر 

شـــــرکت هاي زیر مجموعه شــــــرکت 

مخابرات ایران هست.
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آدرس : تهران - احمدآباد مستوفی - میدان امام حسین

خیابان چناران - پالك 14

تلفن تماس : 09122148613

kafekazeb@info.comایمیل : 
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