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 شرکت نوین سیزال صنعت به عنوان نماینده ی انحصاری محصوالت

 سیزال آلمان فعالیت خود را در ایران از سال 1384 همگام با باالترین

 کیفیت خدمات آغاز کرد. موکت های مرغوب سیزال در کارخانجات تراز

 اول اروپا و آمریکا توسط متخصصین سیزال در آلمان با نگاهی ظریف،

 انتخاب و پس از گذراندن آزمایش هایی گوناگونی نظیر: میزان مقاومت

 در برابر تردد، نور آفتاب، عدم گسترش دامنه آتش، انتشار دود و گازهای

ارائه از کف به مخاطبین  با گرمایش   سمی در زمان حریق و سازگاری 

 می شود. ما در سیزال بر این باور هستیم که انتخاب یک محصول یا

 خدمت نیازمند حصول اطمینان از رعایت استانداردهای الزم در آن زمینه

 است؛ از این رو همواره تالش کرده ایم با ارائه خدمات بهتر در این راه

 پیشرو بوده و بیش از یک دهه است که بصورت علمی و تخصصی در

 تحقق بخشیدن به این مهم همت گماشته ایم. روند حرکتی سیزال از آغاز

 در راستای شعار شرکتی خود و  بر مبنای یک رویکرد مدیریتی تخصصی،

 به نحوی بنا نهاده شده که کلیه فرآیندها با هم افزایی دانش و تجربه بر

 اساس یک تفکر سیستماتیک، همخوان و هماهنگ، پیگیری شده و به

مقصد برسد

 هم اكنون شرکت نوین سیزال صنعت با به سرانجام رساندن صدها پروژه

.بزرگ و کوچک دارای نام و آوازه ای پر افتخار است

.



A New Chapter In          Residentional Carpet

 بهترین عایق صوتی
برای یک محیط آرام

استفاده از الیاف مرغوب
در تولید محصوالت

پشتیبانی از
سیستم گرمایش از کف

آزمایش شده و مناسب
 برای افراد دارای آلرژی 

خاصیت آکوستیک بهبود کیفیت هوای داخلی قابل استفاده در ابعاد سفارشیضد الکتریسیته ساکن

GUT دارای استاندارد کیفیت
اتحادیه کفپوش اروپا

 عدم کوبیدگی و سایش
در طول مدت استفاده

 امکان انتخاب از بین ده ها
مدل و رنگ متنوع

احساس نرمی و
لطافت بی نظیر

GUT



ــه  ــرای شــما ب ــری را ب ــی نظی ــه ب ــم تجرب ــه موکت هــای مســکونی ســیزال از نظــر لطافــت و تراک مجموع

ارمغــان خواهــد آورد. تراکــم بــاالی الیــاف موکــت عــالوه بــر ایجــاد آرامــش، منجــر بــه افزایــش عمــر مفیــد، 

ســهولت در نظافــت و نگهــداری محصــول مــی گــردد. 

موکــت هــای مســکونی ســیزال تمامــی اســتاندارهای بیــن المللــی الزم را اخــذ و آزمایــش هایــی چــون 

عوامــل تشــدید آلــرژی، میــزان ســاییدگی بــر اثــر رفــت و آمــد و انعطــاف پذیــری را پشــت ســر گذاشــته اند.

موکــت هــای مســکونی ســیزال قابــل ارائــه در انــدازه هــای دلخــواه بــر اســاس عــرض موکــت مــی باشــند.

A New Chapter In          Residentional Carpet

سیزال، مفهوم خانه را کامل می کند!







Shaggy Exclusive

ویژگی های محصول

سازگار با سیستم گرمایش از کف

مقاوم در برابر تغییر رنگ

مقاوم در برابر کوبیدگی

مناسب برای تردد های باال

ضد الکتریسیته ساکن

ضد حساسیت و آلرژی

دارای استاندارد کیفیت هوای داخلی کالس

اتحادیه صنایع کفپوش اروپا GUT دارای استاندارد

مشخصات فنی

پروسه تولید

جنس الیاف

وزن الیاف

ارتفاع الیاف

جذب صدا

عرض

Cut pile

100% polypropylene

3.200 gr/m2

30 mm

32 db

400 cm

320 600 620 680 780

890 900 910 940 955

ویژگی های محصول
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101 105 108 112 204

236 301 302 305

Sydney

مشخصات فنیویژگی های محصول

320

325 425

سازگار با سیستم گرمایش از کف

مقاوم در برابر تغییر رنگ

مقاوم در برابر کوبیدگی

مناسب برای تردد های باال

ضد الکتریسیته ساکن

ضد حساسیت و آلرژی

دارای استاندارد واکنش به آتش کالس یک

اتحادیه صنایع کفپوش اروپا GUT دارای استاندارد

A دارای استاندارد کیفیت هوای داخلی کالس

پروسه تولید

جنس الیاف

وزن الیاف

ارتفاع الیاف

ارتفاع کل

پشتیبان

عرض

Tufted

6.6polyamide100%

1.845 g/m2

12 mm

14 mm

comfortbacking

400 cm

ویژگی های محصول
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Chroma

43920 43921 43955 43980

مشخصات فنیویژگی های محصول

مقاوم در برابر تغییر رنگ

مناسب برای تردد های متوسط

ضد الکتریسیته ساکن

ضد حساسیت و آلرژی

مناسب برای استفاده به صورت قالیچه

پروسه تولید

جنس الیاف

وزن الیاف

ارتفاع الیاف

ارتفاع کل

شیوه رنگرزی

عرض

Tufted

100% polyester

1.800 gr/m2

32 mm

34 mm

Solution Dyed

400 cm

ویژگی های محصول
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Secret

03 30 32 33 38

34 39 95 49 44

67

مشخصات فنیویژگی های محصول

29 74

سازگار با سیستم گرمایش از کف

مقاوم در برابر تغییر رنگ

مقاوم در برابر کوبیدگی

مناسب برای تردد های باال

ضد الکتریسیته ساکن

ضد حساسیت و آلرژی

دارای استاندارد واکنش به آتش کالس یک

اتحادیه صنایع کفپوش اروپا GUT دارای استاندارد

پروسه تولید

جنس الیاف

وزن الیاف

ارتفاع الیاف

ارتفاع کل

جذب صدا

عرض

Tufted

100% polyester

2.500 gr/m2

17 mm

19.5 mm

41 db

400 cm

ویژگی های محصول
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L’amour

03 39 34 40 49

47 42 38 84

99

19

95 97 72 79

مشخصات فنیویژگی های محصول

سازگار با سیستم گرمایش از کف

مقاوم در برابر تغییر رنگ

مقاوم در برابر کوبیدگی

مناسب برای تردد های باال

ضد الکتریسیته ساکن

ضد حساسیت و آلرژی

اتحادیه صنایع کفپوش اروپا GUT دارای استاندارد

پروسه تولید

جنس الیاف

وزن الیاف

ارتفاع الیاف

ارتفاع کل

شیوه رنگرزی

عرض

Tufted

100% polyester

1.950 gr/m2

17 mm

14.5 mm

Solution Dyed

400 cm

ویژگی های محصول
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Snoopy

501 755 444 235 223

245 871 866 462 461

890

مشخصات فنیویژگی های محصول

854 850

سازگار با سیستم گرمایش از کف

مقاوم در برابر تغییر رنگ

مقاوم در برابر کوبیدگی

مناسب برای تردد های متوسط

ضد الکتریسیته ساکن

ضد حساسیت و آلرژی

پروسه تولید

جنس الیاف

وزن الیاف

ارتفاع کل

شیوه رنگرزی

عرض

Tufted

100% Polyamide 2ply

1.950 gr/m2

10 mm

100% piece dyed

400 cm

ویژگی های محصول
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Unique

05 31 35 39 90

91 95 98

مشخصات فنیویژگی های محصول

سازگار با سیستم گرمایش از کف

مقاوم در برابر تغییر رنگ

مقاوم در برابر کوبیدگی

مناسب برای تردد های باال

ضد الکتریسیته ساکن

ضد حساسیت و آلرژی

اتحادیه صنایع کفپوش اروپا GUT دارای استاندارد

پروسه تولید

جنس الیاف

وزن الیاف

ارتفاع الیاف

ارتفاع کل

جذب صدا

عرض

Tufted

100% polypropylene

2.300 g/m2

20 mm

17.5 mm

34 dB

400 cm

ویژگی های محصول
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مشخصات فنیویژگی های محصول

Masterpiece

140 169 170 172

173 175 176 178 180

183 191 192

پروسه تولید

جنس الیاف

وزن الیاف

ارتفاع الیاف

ارتفاع کل

کالس واکنش به آتش

عرض

Cut pile

100% PES

2.350 g/m2

16 mm

18 mm

Cfi-S1

400 cm

171

ویژگی های محصول
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سازگار با سیستم گرمایش از کف

مقاوم در برابر تغییر رنگ

مقاوم در برابر کوبیدگی

مناسب برای تردد های باال

ضد الکتریسیته ساکن

ضد حساسیت و آلرژی

اتحادیه صنایع کفپوش اروپا GUT دارای استاندارد
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مشخصات فنیویژگی های محصول

ویژگی های محصول

Reflexa

50 70 71 72 75

82 91 92 93 174

175 176

پروسه تولید

جنس الیاف

وزن الیاف

ارتفاع الیاف

ارتفاع کل

عرض

Cut pile

100% PES

2.100 g/m2

18 mm

20 mm

400 cm

76 77 78
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سازگار با سیستم گرمایش از کف

مقاوم در برابر تغییر رنگ

مقاوم در برابر کوبیدگی

مناسب برای تردد های باال

ضد الکتریسیته ساکن

ضد حساسیت و آلرژی

اتحادیه صنایع کفپوش اروپا GUT دارای استاندارد
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مشخصات فنیویژگی های محصول

ویژگی های محصول

Sand River

03 31 33 37 38

39 40 90 91 92

9694 95 97

سازگار با سیستم گرمایش از کف

مقاوم در برابر تغییر رنگ

مقاوم در برابر کوبیدگی

مناسب برای تردد های باال

ضد الکتریسیته ساکن

ضد حساسیت و آلرژی

اتحادیه صنایع کفپوش اروپا GUT دارای استاندارد

Do e 
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پروسه تولید

جنس الیاف

وزن الیاف

ارتفاع الیاف

ارتفاع کل

عرض

Cut pile

100% polypropylene

2.250 g/m2

16 mm

18.5 mm

400 cm
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عالیم اختصاصی

A

B
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تردد مسکونی کم

تردد مسکونی متوسط

تردد مسکونی زیاد

تردد اداری کم

تردد اداری متوسط

تردد اداری زیاد

 ضد الکتریسیته ساکن

مقاومت الکتریکی

پایداری در برابر نور

نصب بر روی پله به صورت برش خورده

نصب بر روی پله به صورت یکپارچه

استفاده مداوم از صندلی چرخ دار

استفاده کم از صندلی چرخ دار

مقاومت در برابر آتش )کند سوزی)

گرمایش از کف

آکوستیک

 جذب صدا )عدم پژواک)



استانداردها

 لیبل سبز       یک موسسه جامع فرش و موکت
 است. در این موسسه آزمایشهای مختلف زیست
 محیطی بر روی فرش و موکت انجام می شود. با
 عضویت در این موسسه می توان استاندارهای

الزم زیست محیطی را بدست آورد

CRI

.

از منسوجاتی  استاندارد  مربوط  عالمت   این 
استفاده قابل  کاالهای  و  موکت  و  فرش   جمله 
قابل اقالم  تمامی  می باشد.  اروپا  اتحادیه   در 
 عرضه در اروپا ملزم به کسب نشان استاندارد آن

.محصول می باشند

 این استاندارد نشان دهنده کیفیت هوای داخلی
 محیط است. شاخص های میزان ترکیبات آلی فرار
 در محصوالتی که تولید می شود، یکی از 4 گرید
را دارا خواهد بود که گرید     کمترین  سالمت 
 میزان انتشار ترکیبات مضر برای سالمت افراد در

درون ساختمان را نشان می دهد

+A

.

ترین و شناخته شده  ترین  قدیمی  آبی   فرشته 
 برچسب زیست محیطی در جهان است که در
تاسیس شد. محصوالتی آلمان  در   1978  سال 
 که دارای برچسب                 هستند با محیط
را  زیست  کامال سازگارند. فرشته آبی نام خود 
 در بین مصرف کنندگان به عنوان یک برچسب
منطقه در  ویژه  به  محصوالت،  برای   کیفیت 

آلمانی زبان معتبر کرده است

Angel blue

.

کمپین یک  صنعتی،  شریک  عنوان   Aquafillبه 
 تصویری با نام                      را پشتیبانی
 می کند، که در آلمان راه اندازی شده است. هدف
 از این ابتکار تقویت و احیای تصویر فرش از نظر
 سبک، طراحی، عملکرد و مزایای آن است. این
 کمپین در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک،

توییتر و پینترست توسعه یافته است

TEPPICH DAY

.

 هدف       بهبود مداوم کلیه جنبه های حفاظت
عمر در طول  کننده  و مصرف  زیست  محیط   از 
، نصب  تا  تولید   زمان  از  کف  پوشش   یک 
 چرخه عمر استفاده  و حتی  بازیافت آن است.
و اهداف  مداوم  ارتقاء  با   اروپا  فرش   صنعت 
کف صنعت  محیطی،  زیست   استانداردهای 

سازی را متحول کرده است

GUT

.









رزومه فعالیت



ــالک 1۶ ــد، پ ــان دربن ــدس، خیاب ــدان ق ــران، می ته
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