
 

 

 

 سؤاالت متداول

 نوارهای ضد لغزش )ترمز پله یا سُرگیر( سُراِکس

____________________________________________________________ 

 چیست؟ Sorexکلینیک ایمنی 

نماینده رسمی کمبی ایتالیا در ایران ، با تجربه ی سالها کار در در امور بازرگانی اقدام به واردات  Sorexکلینیک ایمنی 

کرده است. تالش این مجموعه ، ارائه ی محصوالت با کیفیت باال و  Sorex و توزیع محصوالت ایمنی تحت نام تجاری

به گونه ای که تجربه ای شیرین از مشاوره تا  باشدارائه خدمات مناسب قبل و پس از فروش به مشتریان گرامی می

 خرید و نصب را برای مشتریان گرامی به ارمغان آورد.

 استفاده کرد؟ Sorexچرا باید از نوارهای ضد لغزش 

استفاده  Sorexها می توان از نوارهای ضد لغزش ت کاهش لغزندگی سطوحی مثل پله ها، رمپ ها و اطراف استخرجه

 . مند شدنمود تا عالوه بر حفظ زیبایی ظاهری از کاربردهای بی نظیر این نوارها نیز بهره

آمریکا بر اساس  ASTMعالوه بر دارا بودن کیفیت باال و استانداردهای الزم )استاندارد  Sorexنوارهای ضد لغزش 

داشته و بالفاصله پس از نصب و استفاده از  سوئیس(، کارایی بسیار زیادی SGSآزمایشات انجام شده توسط موسسه 

به  های جّدیمین می گردد و خطر لغزندگی، سقوط و آسیب دیدگیطوحی که قباًل لغزنده بوده اند تأایمنی سنوارها 

 یابد.ش میمیزان بسیار باالیی کاه

 کجاست؟  Sorex محل مصرف نوارهای ضد لغزش

Sorex دارد؟هایی بیشترین کاربرد را در چه مکان 

 پله ها، رمپ ها و ... سطوح لغزنده مثل  یکلیه -

 ها و ...، بیمارستانکارخانجات، آزمایشگاه ها -

 ادارات و موسسات پر تردد اداری، مراکز تجاری و ...  -

 .... وها کله، اس، ایستگاه قطارها، متروپایانه های مسافربری مثل فرودگاه  -

 چگونه باید باشد؟ Sorexجنس بستر محل نصب نوارهای ضد لغزش 



 

 

را روی تمامی سطوح مثل سنگ ، سرامیک ، چوب ، بتن ، پارکت ، موزائیک و ... می توان  Sorexنوارهای ضد لغزش 

 نباشد.  "شده اسید شوی"ف و صیقلی بوده و ثانیًا نصب کرد. محل نصب نوارها می بایست اوالً صا

 چیست؟  Sorexجنس نوارهای ضد لغزش 

ساخته شده است  6.7سیلیکون کرباید( با سختی با رویه ای از جنس کاربوراندوم ) Sorexنوارهای ضد لغزش سایشی  

  PVCهمچنین نوارهای ضد لغزش غیر سایشی از جنس  دارد(. 7)سخت ترین ماده جهان یعنی الماس سختی برابر 

 باشد. می

 مقاومت بسیار باالیی از خود نشان می دهد.جنس چسب این نوارها از نوع اکریلیک حالل بوده و  

 ضد آب هستند؟  Sorexآیا نوارهای ضد لغزش 

 در صورت نصب صحیح ضد آب می باشد. Sorexتمامی نوارهای ضد لغزش 

 چه استاندارهایی دارند؟ Sorexنوارهای ضد لغزش 

بعنوان تنها محصوالت ضد لغزش در ایران به حساب می آیند که بر اساس استاندارد   Sorexنوارهای ضد لغزش 

ASTM  آمریکا در موسسهSGS   سوئیس مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آزمایشات این موسسه بین المللی روی

 موجود می باشد. Sorexنوارهای ضد لغزش 

 چیست ؟ Sorex شب تابنوارهای ضد لغزش 

این ویژگی را دارا می باشند که عالوه بر کارایی ضد لغزندگی در عین حال در  Sorexلغزش و شب تاب نوارهای ضد 

، استفاده گردد. همچنین از این د نور کافی می تواند خطر ساز شودمکانهایی که نور مناسب وجود ندارد و عدم وجو

 نوارها برای نشانه گذاری نیز میتوان استفاده نمود.

 چیست؟ Sorex غیر سایشینوارهای ضد لغزش 

می باشد تا در محل هایی مثل حمام،  PVCدارای الیه رویه ای از جنس  Sorexنوارهای غیر سایشی و ضد لغزش 

 استخر، سالن های ورزشی، سونا و جکوزی و... که مستقیماً با پوست پا سروکار دارند استفاده می گردد.

 چیست؟ Sorex  سایشینوارهای ضد لغزش 

نوارهای ضد لغزشی که جنس رویه آنها زبر و سمباده ای باشد را اصطالحاً نوارهای ضد لغزش سایشی می نامند. این 

و تردد روی آنها با کفش انجام می پذیرد. جنس  نیستندنوارها مناسب مکانهایی است که مستقیماً با پوست پا در تماس 

می باشد که بسیار مقاومت باالیی در  6.7سیلیکون کرباید( با سختی ) رویه نوارهای ضد لغزش سایشی کاربوراندوم

 دارد( 7سخت ترین ماده جهان یعنی الماس سختی برابر )برابر سایش دارد.



 

 

 چگونه است؟  Sorexدوام نوارهای ضد لغزش 

، چنانچه در شرایط مناسب در جنس الیه رویه و چسببه خاطر برخورداری از کیفیت باال   Sorexای ضد لغزشنواره

 سال با تردد عادی می باشد. 7تا  5، دارای دوامی از ز دستورالعمل ارائه شده نصب گرددو با پیروی ا

 ابعاد و متراژ رول های نوارهای ضد لغزش چگونه است؟

متر موجود می  18و رول های با طول  )یک و دو اینچ( سانتیمتری 5و  2.5عرض های استاندارد رول های سایشی با 

 باشد. 

متر  5و رول های با طول )یک اینچ( سانتیمتری  2.5نیز تنها با عرض   PVCهمچنین نوارهای غیر  سایشی از جنس 

 موجود است. اینچ(  )دو

 شامل گارانتی می باشد؟ Sorexآیا نوارهای ضد لغزش 
عرضه می گردند. این زمان در در بازار ماهه  6با گارانتی چسب نها برندی است که ت  Sorexنوارهای ضد لغزش 

گارانتی محصوالت ماه افزایش می یابد. بدیهی است  12به  Sorexصورت اجرای عملیات نصب توسط تیم نصب 

مصرفی بوده و بسته به میزان تردد دوام آن ا که الیه زبر رویه نوارها  مصرفی امری غیر قابل قبول می باشد و از آنج

متغیر است، گارانتی صرفاً به چسب تعلق خواهد گرفت . شرایط گارانتی چسب نیز در برگه گارانتی ممهور به مشتریان 

 گرامی عرضه می گردد.

 به چه صورت است؟ Sorexنوارهای ضد لغزش  نظافتنحوه 
گردد. همچنین مشروح به هنگام خرید به مشتریان گرامی عرضه می Sorexدستور العمل نظافت محصوالت ضد لغزش 

 نیز موجود است. Sorexدستورالعمل نظافت در سایت 

 چگونه است؟ Sorexنوارهای ضد لغزش  نصبنحوه 
رضه می گردد. همچنین مشروح به هنگام خرید به مشتریان گرامی ع Sorexدستور العمل نصب محصوالت ضد لغزش 

 موجود است. Sorexدستورالعمل نصب و فیلم آموزشی نصب نوارهای ضد لغزش در سایت 

 آیا امکان نصب نوارها توسط خریدار میسر است؟
، امکان نصب  Sorexبا مطالعه دقیق و کامل دستورالعمل نصب و مشاهده فیلم آموزشی نصب نوارهای ضد لغزش  

 توسط خود مشتریان گرامی میسر خواهد بود.

 میسر است؟ Sorexآیا امکان نصب نوارها توسط تیم نصب 
انجام خواهد شد. در این  Sorexدر صورت تمایل مشتریان عزیز، عملیات نصب نوارهای ضد لغزش توسط تیم نصب 

  یابد.ماه افزایش می 12ماه به  6صورت مدت زمان گارانتی چسب نوارهای ضد لغزش از 


