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 های پیش ساختهگاترجدول کاربری                 

 

 کد گاتر ردیف
مشخصات درپوش 

 )گریتینگ(
 ارتفاع*عرض

mm 
 خروجی های از گاتر

کد درپوش 
 انتهایی

 
 
 رنگ

 جهت محوطه های باتردد عابر پیاده مانند سرویسهای بهداشتی،بام،آشپزخانه های صنعتی،موتورخانه و فضاهای تاسیساتی

1 MCG0071  50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  60*134 شیاریپلی پروپیلن MCG0710 مشکی 

2 MCG0073  50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  60*134 شیاریپلی پروپیلن MCG0710 طوسی 

3 MCG0077  50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  60*134 گالوانیزه شیاری MCG0710 نقره ای 

4 MCG0 117  مشکی MCG0710 50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  60*134 مشبک پروپیلن پلی 

5 MCG0712 50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  60*134 مشبک پروپیلن پلی MCG0710 طوسی 

6 MCG0079  50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  60*134 پرسی-304استینلس استیل MCG0710 نقره ای 

7 MCG0713  50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  60*134 لیزری-304استینلس استیل MCG0710 نقره ای 

8 MCG0081  50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  85*136 شیاریپلی پروپیلن MCG0087 مشکی 

9 MCG0089  50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  85*136 شیاریپلی پروپیلن MCG0087 طوسی 

10 MCG0810 50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  85*136  پروپیلن مشبک پلی MCG0087 مشکی 

11 MCG0811 50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  85*136 مشبک پروپیلن پلی MCG0087 مشکی 

12 MCG0085  50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  85*136 گالوانیزه شیاری MCG0087 نقره ای 

13 MCG0086  50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  85*136 رسیپ-304استیلاستینلس MCG0087 نقره ای 

14 MCG0812  50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  85*136 یزریل-304استیلاستینلس MCG0087 نقره ای 

15 MCG0095  90-75-63نتهاییا- 75ثابت جانبی -110و 75کف  135*137 گالوانیزه شیاری MCG0097 نقره ای 

16 MCG0096  90-75-63نتهاییا- 75انبی ثابتج -110و 75کف  135*137 304استینلس استیل MCG0097 نقره ای 

17 MCG0106  90اییانته- 90و63انبیج - 110و90کف  160*208 گالوانیزه شیاری MCG0108 نقره ای 

18 MCG0107  90اییانته- 90و63انبیج - 110و90کف  160*208 رسیپ-304استینلس استیل MCG0108 نقره ای 
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19 MCG0109  90اییانته- 90و63انبیج - 110و90کف  160*208 لیزری-304استینلس استیل MCG0108 نقره ای 

20 P1050 30انبی وانتهاییج - 70خروجی ثابت کف سایز  50*100 ای بی اس شیاری EC50 طوسی 

21 P1050S  30انبی وانتهاییج - 70خروجی ثابت کف سایز  50*100 یزریل-304استیلاستینلس EC50 نقره ای 

22 PA136B 60*135 شیاری پلی پروپیلن 
 

 40انبی وانتهاییج - 90و60خروجی ثابت کف سایز 
EC60 مشکی 

23 PA136G  40انبی وانتهاییج - 90و60خروجی ثابت کف سایز  60*135 پلی پروپیلن شیاری EC60 طوسی 

24 PA138B 100و80تصال جداگانهخروجی کف ا 80*135 پلی پروپیلن شیاری EC80 مشکی 

25 PA138G 100و80جداگانه تصال خروجی کف ا 80*135 پلی پروپیلن شیاری EC80 طوسی 

26 PA1311B 100جانبی وانتهایی-100و80 جداگانه خروجی کف اتصال  110*135 پلی پروپیلن شیاری EC110 مشکی 

27 PA1311G 100جانبی وانتهایی-100و80 جداگانه خروجی کف اتصال  110*135 پلی پروپیلن شیاری EC110 طوسی 

28 PA1311S  100جانبی وانتهایی-100و80 جداگانه خروجی کف اتصال  110*135 لیزری-304استیلاستینلس EC110 مشکی 

29 PB2014B 100جانبی وانتهایی-100و80جداگانه خروجی کف اتصال  140*200 پلی پروپیلن شیاری EC140 مشکی 

30 PB2014G 100انتهاییجانبی و-100و80جداگانه خروجی کف اتصال  140*200 پلی پروپیلن شیاری EC140 طوسی 

31 MTG-C60 ) 40یوانتهای جانبی - 90و60 سایز کف ثابت خروجی 60*135 کنسولی )مخفی  EC60 مشکی 

32 MTG-C80 ) 40یوانتهای جانبی - 90و60 سایز کف ثابت خروجی 80*135 کنسولی )مخفی  EC80 مشکی 

33 MTG-C110  ) 100نتهاییجانبی وا-100و80جداگانهخروجی کف اتصال  110*135 کنسولی )مخفی EC110 مشکی 

 جهت فضاهای پرتردد )عابر( ، تردد موتورسیکلت ،آشپزخانه های صنعتی،موتورخانه و فضاهای تاسیساتی

34 PB136B 40انبی وانتهاییج - 90و60خروجی ثابت کف سایز  60*135 ن شیاریپلی پروپیل EC60 مشکی 

35 PB136G 40انبی وانتهاییج - 90و60خروجی ثابت کف سایز  60*135 یپلی پروپیلن شیار EC60 طوسی 

36 PB138B 100و80 جداگانه تصال خروجی کف ا 80*135 شیاری پروپیلن پلی EC80 مشکی 

37 PB138G 100و80 جداگانه تصال خروجی کف ا 80*135 شیاری لنپروپی پلی EC80 طوسی 

38 PB1311B 100جانبی وانتهایی-100و80 جداگانه خروجی کف اتصال  110*135 پلی پروپیلن شیاری EC110 مشکی 

39 PB1311G 100انتهاییوجانبی -100و80 جداگانه خروجی کف اتصال  110*135 ریپلی پروپیلن شیا EC110 طوسی 

40 MCG0082  50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  85*136 شیاریپلی پروپیلن MCG0087 زیتونی 



3 
 

53، طبقه سوم ، واحدتهران : رسالت ، بنی هاشم ، بن بست سپیده ، ساختمان سپید   

فروش : واحد تلفن   

 تلفن ثبت سفارشات : 

 کارشناس فروش : 

41 MCG0092 90-75-63نتهاییا- 75انبی ثابتج -110و 75کف  135*137 شیاری پلی پروپیلن MCG0097 زیتونی 

 ، کف کارخانجات ، تردد وسایل نقلیه سنگین پارکینگ های تجاری و مسکونی ،جهت ورودی پارکینگ های طبقاتی ، فضاهای پرترافیک 

42 PC136B 40جانبی وانتهایی - 90و60خروجی ثابت کف سایز  60*135 شیاری آمید پلی EC60 مشکی 

43 PC138B 100و80 جداگانه تصال خروجی کف ا 80*135 شیاری آمید پلی EC80 مشکی 

44 PC1311B 100جانبی وانتهایی-100و80 گانهجدا خروجی کف اتصال  110*135 پلی آمید شیاری EC110 مشکی 

45 PC2014B 100انتهاییوجانبی -100و80 جداگانه خروجی کف اتصال  140*200 پلی آمید شیاری EC140 مشکی 

46 MCG0072 50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  60*134 پلی آمید شیاری MCG0710 زیتونی 

47 MCG0075 50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75ف ک 60*134 پلی آمید شیاری MCG0710 مشکی 

48 MCG0076  50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  60*134 چدن شیاری MCG0710 مشکی 

49 MCG0078 50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  60*134 گالوانیزه مشبک MCG0710 نقره ای 

50 MCG0088 50انتهایی -50انبی جداگانه ج - 75کف  85*136 پلی آمید شیاری MCG0087 مشکی 

51 MCG0083 50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  85*136 چدن شیاری MCG0087 مشکی 

52 MCG0084 50نتهاییا -50انبی جداگانه ج - 75کف  85*136 گالوانیزه مشبک MCG0087 نقره ای 

53 MCG0093 90-75-63نتهاییا- 75تجانبی ثاب -110و 75کف  135*137 چدن شیاری MCG0097 مشکی 

54 MCG0094 90-75-63نتهاییا- 75انبی ثابتج -110و 75کف  135*137 گالوانیزه مشبک MCG0097 نقره ای 

55 MCG0101  90اییانته- 90و63انبیج - 110و90کف  160*208 پلی آمید شیاری MCG0108 مشکی 

56 MCG0103  90انتهایی- 90و63یجانب - 110و90کف  160*208 چدن شیاری MCG0108 مشکی 

57 MCG0104 90اییانته- 90و63انبیج - 110و90کف  160*208 چدن مشبک MCG0108 مشکی 

58 MCG0105 90اییانته- 90و63انبیج - 110و90کف  160*208 گالوانیزه مشبک MCG0108 نقره ای 

       


