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آرین تکنیک اولین و برترین تولیـد 
کننده نسل جدید انواع کفشورهاى 
خطى تمام استیل سرامیک خـور و

مشبک در ابعاد مختلف

مزایــاى کفشــوى خطـى
زیبایى و ظاهر ساده و شکیل

استفاده از استیل 304 نگیـر 
(ضد زنگ و خوردگى )

نصـــب بســـیار آســان
تنوع باال در سایز و انــدازه

قابلـیت تعبیه خــروجى در 
نقطه دلخواه از کف شیب بندى 

آسان
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کفشوى سرامیک خور تمام استیل(فریم دار)

www.Arianteknik.com
Info@arianteknik.com

کد محصول     آکس لوله   قطر لوله         جنس                 ابعاد              مدل

AT - 0033
AT - 0040
AT - 0050
AT - 0060
AT - 0070
AT - 0080
AT - 0090
AT - 00100
AT - 00120

51
51
51
51
51
51
51
51
51

تمام استیل 304 نگیر
تمام استیل 304 نگیر
تمام استیل 304 نگیر
تمام استیل 304 نگیر
تمام استیل 304 نگیر
تمام استیل 304 نگیر
تمام استیل 304 نگیر
تمام استیل 304 نگیر
تمام استیل 304 نگیر

33*7 cm
40*7 cm
50*7 cm
60*7 cm
70*7 cm
80*7 cm
90*7 cm
100*7 cm
120*7 cm

دو حالته سرامیک خور
دو حالته سرامیک خور
دو حالته سرامیک خور
دو حالته سرامیک خور
دو حالته سرامیک خور
دو حالته سرامیک خور
دو حالته سرامیک خور
دو حالته سرامیک خور
دو حالته سرامیک خور

16.5cm
20 cm
25 cm
30 cm
35 cm
40 cm
45 cm
50 cm
60 cm

کفشوى خطى طرح دار تمام استیل(فریم دار)

کد محصول     آکس لوله   قطر لوله         جنس               ابعاد          مدل

S - 0033
S - 0060
H - 0033
H - 0060
J - 0033
J - 0060
O - 0033
O - 0060

51
51
51
51
51
51
51
51

تمام استیل 304 نگیر
تمام استیل 304 نگیر
تمام استیل 304 نگیر
تمام استیل 304 نگیر
تمام استیل 304 نگیر
تمام استیل 304 نگیر
تمام استیل 304 نگیر
تمام استیل 304 نگیر

33*7 cm
60*7 cm
33*7 cm
60*7 cm
33*7 cm
60*7 cm
33*7 cm
60*7 cm

S طرح
S طرح
H طرح
H طرح
J طرح
J طرح

O طرح
Oطرح

16.5cm
30 cm
16.5 cm
30 cm
16.5 cm
30 cm
16.5 cm
30 cm

O طرح S طرح

H طرح J طرح



کد محصول   قطر لوله     رنگ             جنس                    ابعاد                  مدل

AT - 12S
AT - 12G
AT - 12D
AT - 12R

51
51
51
51

سیلور
طالیى
دودى
رز گلد

تمام استیل 304نگیر
تمام استیل 304نگیر
تمام استیل 304نگیر
تمام استیل 304نگیر

12.5 * 12.5 cm
12.5 * 12.5 cm
12.5 * 12.5 cm
12.5 * 12.5 cm

سرامیک خور مشبک
سرامیک خور مشبک
سرامیک خور مشبک
سرامیک خور مشبک

کفشوى نقطه اى سرامیک خور

کد محصول   قطر لوله     رنگ          جنس               ابعاد               مدل

51 AT - 121211.8  * 11.8استیل براق304 نگیر cmدو حالته سرامیک خور سیلور
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کد محصول     قطر لوله     رنگ          جنس               ابعاد               مدل

51 AB - 1010SABS10  * 10درب استیل زیر cmسرامیک خور زیر پالستیکى سیلور
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کفشوى نقطه اى سرامیک خور

کد محصول     قطر لوله     رنگ          جنس               ابعاد               مدل

51 AT - 10105110  * 10استیل 304 نگیر cmسرامیک خورتمام استیل سیلور مات



کد محصول   قطر لوله     رنگ        جنس             ابعاد                  مدل

AT - 10S
AT - 10G
AT - 10R

51
51
51

سیلورمات
طالیى
رزگلد

تمام استیل 
تمام استیل 
تمام استیل

10 * 10 cm
10 * 10 cm
10 * 10 cm

مشبک تمام استیل
مشبک تمام استیل
مشبک تمام استیل

کد محصول   قطر لوله     رنگ        جنس             ابعاد                  مدل

AB - 11S
AB - 11G
AB - 11R

51
51
51

سیلور
طالیى
رزگلد

درب استیل
زیر پالستیک

درب استیل
زیر پالستیک

درب استیل
زیر پالستیک

11 * 11 cm
11 * 11 cm
11 * 11 cm

مشبک زیر پالستیک
مشبک زیر پالستیک
مشبک زیر پالستیک

کفشوى نقطه اى سرامیک خور
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درب استیل
زیر پالستیک
درب استیل
زیر پالستیک
درب استیل
زیر پالستیک

کد محصول     آکس لوله   قطر لوله         جنس                 ابعاد              مدل

AB - 030
AB - 060
AB - 080

51
51
51

30*5 cm
60*5 cm
80*5 cm

سرامیک خور بدون فرم
سرامیک خور بدون فرم
سرامیک خور بدون فرم

15 cm
30 cm
40 cm

توضیحات:
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کفشوى خطى سرامیک خور زیر پالستیکى (بدون فرم)

رنگ درب:    سیلور                     طالیى                         رزگلد



شرکت  آرین تکـنیک در سال 1390 
هجرى شمسى شـروع به فعالیت در 
زمینــه تولـید، واردات و صـادرات 
تخصـصى محـصوالتى چــون انواع 
کفشـوى هاى خطى ، گاتر و کانالهاى 
پیش سـاخته رمپ و محوطه و حوله 

خشک کن نموده.
آرین تکنیک مـوفق گردیــده با به 
کارگـیرى نیروى جوان و فعال اولین 
تولیـدکنـنده انواع کفشوى، گاتر و 
کانالهاى پـیش ساخته در ایران باشد 
و با افـزایش تنـوع در مدل و ابعـاد 
نیازهاى بازار این محصول را برآورده 
کـرده باشـد و تـوانسته در زمیـنه 
صــادرات در بــرخى از کشورهاى 
همــسایه و حـاشیه خلیـج فـارس 

موفقیت کسب کرده باشد.
همـچنین با همـکارى در بزرگتـرین 
و برتریـن پـروژه هاى ایران توانسته 
ســوابق خـوبى را از خـود به جـاى 

گذاشته باشد.
با انتخاب آرین تکنیک در یک تعامل 
برد برد، خدمات باارزش و قابل اعتماد 
دریافت نموده و روابط موثر و طوالنى 

مدت برقرار خواهید کرد.


