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چمن مصنوعی



Green Life
A L L  I N  O N E  I N  G R E E N K A R A

https://www.kara365.ir/
http://www.karacomplex.com/
https://www.kara365.com/
http://karadesigner.com/
http://www.greenkara.com/
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چمن مصنوعی 

A1

(mm)11و 8: ارتفاع الیاف

(filament/m2)500,45:تراکم

سبز تک رنگ بهاره: رنگ بندی

(ریزرشته)فیبریلیت : شکل سطح مقطع الیاف

پلی اتیلن: جنس الیاف

 (m)25× 2: ابعاد رول

محیط  ،، گلخانهداخلیمهدکودک، بالکن، پلکان، فضای : مناسب برای مکان های
ورزشی، باشگاه گاردن، البی، کافه، روف اداری
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چمن مصنوعی 

E2

(mm)11و18: ارتفاع الیاف

 (filament/m2)000,51و 500,50: تراکم

سبز تک رنگ بهاره: رنگ بندی

(ریزرشته)فیبریلیت : سطح مقطع الیافشکل 

پلی اتیلن: جنس الیاف

 (m)25× 2: ابعاد رول

،، گلخانهداخلی، بالکن، پلکان، فضای کودکمهد : هایبرای مکان مناسب 

ورزشی، باشگاه گاردناداری، البی، کافه، روف محیط 
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چمن مصنوعی

F2

(mm)25: ارتفاع الیاف

(filament/m2)000,294و 500,50:تراکم

سبز روشن و سبز تیره: رنگ بندی

کمانیC: شکل سطح مقطع الیاف

پلی اتیلن: جنس الیاف

 (m)25× 2: ابعاد رول

، آموزشی، بالکن، پلکان، فضای داخلی،  اداریتجاری،:برای مکان هایمناسب 
گلخانه، البی، کافه، روف گاردن، باشگاه ورزشی، مدارس، هتل ها
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چمن مصنوعی

S23

(mm)30و 25: ارتفاع الیاف

(filament/m2)800,436و 000,400:تراکم

تک رنگ سبز زیتونی: رنگ بندی

بیضینیم ،بیضی: شکل سطح مقطع الیاف

پلی اتیلن: جنس الیاف

 (m)25× 2: ابعاد رول

، آموزشی، بالکن، پلکان، فضای داخلی،  اداری،تجاری:  برای مکان هایمناسب 
گلخانه، البی، کافه، روف گاردن، باشگاه ورزشی، مدارس، هتل ها
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چمن مصنوعی

M1

(mm)25: ارتفاع الیاف

(filament/m2)000,203و 500,50: تراکم

زرد و سبز+ سبز تیره/ چهار رنگ، سبز روشن: رنگ بندی

بیضینیم ،بیضی: شکل سطح مقطع الیاف

پلی اتیلن و پلی پروپیلن: جنس الیاف

 (m)25× 2: ابعاد رول

، آموزشی، بالکن، پلکان، فضای داخلی،  اداری،تجاری:  برای مکان هایمناسب 
گلخانه، البی، کافه، روف گاردن، باشگاه ورزشی، مدارس، هتل ها
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چمن مصنوعی 

CA

 (mm)35و 25: ارتفاع الیاف

(filament/m2)000,211و 500,50: تراکم

(زرد و قهوه ای()سبز تیره/ سبز روشن)چهار رنگ: رنگ بندی

کمانیC: شکل سطح مقطع الیاف

پلی اتیلن و پلی پروپیلن: جنس الیاف

 (m)25× 2: ابعاد رول

، آموزشی، بالکن، پلکان، فضای داخلی،اداری،تجاری:  برای مکان هایمناسب 

گلخانه، البی، کافه، روف گاردن، باشگاه ورزشی، مدارس، هتل ها



Contact US

Pounak. Tehran

ماییدجهت ارتباط با مجموعه کارا میتوانید بر روی آیکون های زیر کلیک ن

02144851783

09362249040

mailto:info@karacomplex.com
https://goo.gl/maps/zcQgkyzRqjzDLzXL8
tel: 02122050837
http://www.karacomplex.com/
tel:09362249040
https://wa.me/989362249040
https://t.me/kara365_admin
https://goo.gl/maps/zcQgkyzRqjzDLzXL8
https://goo.gl/maps/zcQgkyzRqjzDLzXL8
tel:02144851783
tel:09362249040
https://karacomplex.com/Kara_Catalog_2019.pdf
http://www.karacomplex.com/
https://www.aparat.com/kara365.ir
https://www.youtube.com/channel/UCKPfbvv_73sPJh2TwDi8JSA
http://instagram.com/karacomplexcom
https://www.linkedin.com/company/karacomplex
https://www.facebook.com/karacomplexcom/about/

