
کالس وزنیmmعرض*عمق(گریتینگ)مشخصات درپوشکد کانال+کد درپوشردیف

7Hauraton 47032160*75B125

8Hauraton 47033160*95B126

9Hauraton 47035160*151B127

10Hauraton 47062160*75C250

11Hauraton 47063160*95C250

12Hauraton 47060160*201C250

13Hauraton 47135212*210B125

1Nicoll CAN 10 BN136*115B125

2Nicoll CAB 131 A+GDE 10 CN134*50C250

3Nicoll CAB 773+GDE 10 CN136*60C250

4Nicoll CAN 177+GDE 10 CN136*115C250

5Nicoll CAB 10 AHI134*60A15

6Nicoll CAN 10 AHI136*115A15

24Hauraton 47062160*75C250

25Hauraton 47063160*95C250

26Hauraton 47060160*201C250

27Hauraton 40238150*60C250

28Hauraton 40239150*60C250

16Hauraton 41224150*60B125

17Hauraton 47032160*75B125

18Hauraton 47033160*95B125

19Hauraton 47035160*151B125

20Hauraton 47135212*210B125

15Nicoll CAL 10 BF136*98B125

21Nicoll CAB 131 A+GDE 10 CN134*50C250

22Nicoll CAB 773+GDE 10 CN136*60C250

23Nicoll CAN 177+GDE 10 CN136*115C250

15Hauraton 40367147*80C250

28Nicoll DR 100 CN136*80C250

29Nicoll DR 102 CN130*170C250

30Nicoll DR 100 CF136*80C250

31Nicoll DR 101 CF136*130C250

32Nicoll DR 152 CF207*205C250

مشکی- مش پلی آمید 

جهت محوطه های ماشین رو 

www.Mtgroup.ir             جدول کاربری کانال های پیش ساخته هدایت آبهای سطحی                 021-22942856:      تلفن

محوطه ها ، سوله ها و آشپزخانه های صنعتی        گروه فناوری نوین نماینده رسمی محصوالت هاراتون و نیکول 

جهت آشپزخانه ها و مراکز صنعتی و شستشوی سود و اسید

مشکی- پلی آمید تقویت شده شیاری 

مشکی- پلی آمید تقویت شده شیاری 

مشکی- پلی آمید تقویت شده شیاری 

استینلس استیل

استینلس استیل

مشکی- مش پلی آمید تقویت شده 

مشکی- مش پلی آمید تقویت شده 

مشکی- مش پلی آمید تقویت شده 

مشکی- پلی آمید تقویت شده شیاری 

مشکی- پلی آمید تقویت شده شیاری 

مشکی-  شیاری چدن

ای نقره-  گالوانیزه مش

مشکی-  شده تقویت آمید پلی مش

مشکی-  شده تقویت آمید پلی مش

مشکی- پلی آمید تقویت شده شیاری 

مشکی- پلی آمید تقویت شده شیاری 

مشکی-  شده تقویت آمید پلی مش

مشکی-  شیاری شده تقویت آمید پلی

مشکی-  شیاری شده تقویت آمید پلی

مشکی-  شیاری شده تقویت آمید پلی

مشکی-  شیاری شده تقویت آمید پلی

 مجتمع های رمپ و شهری خیابانهای مخصوص-  مشکی-  شیاری آمید پلی

(بغل از کانکشن)تردد پر تجاری های
 مجتمع های رمپ و شهری های خیابان مخصوص-  مشکی-  شیاری چدن

پرتردد تجاری های
 مجتمع های رمپ و شهری های خیابان مخصوص-  مشکی-  شیاری چدن

پرتردد تجاری های
 مجتمع های رمپ و شهری های خیابان مخصوص-  مشکی-  شیاری چدن

پرتردد تجاری های

مشکی-  شیاری شده تقویت آمید پلی

مشکی-  شیاری شده تقویت آمید پلی

مشکی-  شیاری شده تقویت آمید پلی

مشکی-  پارکینگ رمپ مخصوص چدن مش

 مجتمع های رمپ و شهری خیابانهای مخصوص-  مشکی-  شیاری آمید پلی

تردد پر تجاری های

 مجتمع های رمپ و شهری های خیابان مخصوص-  مشکی-  شیاری چدن

پرتردد تجاری های

جهت سوله ها و محوطه های صنعتی

پارکینگ رمپ-  مشکی-  شیاری چدن




