کفپوشهای رزینی
ویژهی

بیمارستانها و مراکز
درمانی

•

آنتی باکتریال

•

آنتی استاتیک

•

غیرجاذب ،یکپارچه و بدون درز

•

تنوع طراحی

•

سهولت کاربری و اجرا

•

با دوام و اقتصادی

راهحلهای باکیفیت

با محصوالتی متنوع و باکیفیت برای رفع مشکالت کف به بازار

آمدیم .از تولید تا بهره برداری کفپوش ،راهحلی مناسب ،برای رفع

نیازهای شما در تمام زمینههای کاربری ارائه میدهیم .در بساپلیمر
کفپوشهای رزینی یکپارچهای را بر اساس نیاز مشتریان و کاربری

های مختلف ،تولید میکنیم .با رعایت استانداردهای ملی و بین

المللی و استفاده از تکنولوژی روز دنیا ،محصوالتی باکیفیت در
طرحها و رنگبندیهای متنوع ارائه میدهیم تا ایمنی ،سالمت و
زیبایی فضای کاری شما را بهبود بخشیم.

بیمارستان شهید بهشتی شیراز

بساپلیمر ،یک راهحل اقتصادی

در بساپلیمر از مواد اولیه باکیفیت استفاده میکنیم تا بتوانیم به

بهترین نحو ممکن از کف شما محافظ کنیم .کفپوشهای رزینی
مایع و بدون ابعاد هستند ،به همین علت دورریز مواد در هنگام

نصب آنها وجود ندارد و مواد به اندازه بهینه خریداری و مصرف
میشوند .همچنین ،طول عمر مناسب کفپوشهای ما ،هزینههای
جانبی نگهداری ،تعویض و ترمیم کف را به حداقل میرساند.
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همگام با مشتری

بساپلیمر در راستای جلب رضایت

مشتریان ،خدماتی چون مشاوره-
های فنی در زمان انتخاب

کفپوش یا پس از آن ،بازدید

های دورهای پس از خرید
محصول و کارت وارانتی یک

ساله و خدمات پس از فروش
پنج ساله به مشتریان خود ارائه
میدهد.

بیمارستان شهید فیروز آبادی

گواهینامهها

بساااپلرمر تمام تالش خود را در زمرنه تولرد محصااوالت

بر اسااس اساتاندارد های ملی و بین المللی به كار گرفته
اسات .اساتارار الزمات اساتانداردها ی همچون اساتاندارد

ماد رتات كرفرات  ،ISO 9001:2015اساااتاانادارد تولراد

كاافااپااوشهااای رزتاان ای  ،DIN EN 13813و دریااافاات

بنیاان تولیادی از
گواهینااماه هاایی چون شااارکات دان
کارگروه ارزیابی و تعیین صاااالحیات شااارکت های دان

بنیاان ،تا رادته نانو ماسااس محصاااوالت با فنااوری نانو از

ساااتااد توساااعاه فنااوری ناانو ،تاا رادتاه آنتی بااكترتاال از
انسااترتو پاسااتور ا ران ،تا ردته عدم ساامرت و تحرت

پوسااتی از دانشااگاه علوم پزشاا ی شااهرد بهشااتی و نرز

عضاوتت در كرتدور خدمات فناوری تا بازار ساتاد توساعه

فناوری نانو ،بخشای از فعالرتهای بساااپلرمر در كنترل و
تولرد محصوالت باكرفرت ا رانی است.
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کفپوشهای ویژهی بیمارستانها و مراکز درمانی

کفپوش مراکز درمانی و بیمارستانها ،با توجه به نوع کاربری خاص و

ارتباط مستایم با سالمت انسانها ،باید پاسخگوی نیازهای متعددی
ً
مستایما با میکروارگانیسمها و عوامل
باشد .کف بیمارستان
بیماریزای بسیاری در ارتباط است .بدین منظور ،رعایت بهداشت و
ً
خصوصا در کنترل عفونتهای بیمارستانی ،امری ضروری
سالمت کف،
است .در کنار الزامات بهداشتی ،ویژگیهای فنی و عملکردی کفپوش
نیز بایستی به گونهای طراحی شود که پاسخگوی نیازهای ویژهی هر

بخ

باشد.

بیمارستان آتیه همدان
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راهروها و مکانهای پر تردد

در راهروها و مکانهای پر رفت و آمد،
سیستم کفپوشی با دوام باال و مااوم در

برابر لغزش انتخاب میگردد .همچنین،
استفاده از این کفپوشها ،تردد ویلچر

و برانکارد را آسانتر کرده و با کاه

آلودگی صوتی ناشی از تردد ،فضای
آرامتری را برای بیماران و کارکنان فراهم
می کند .امکان طراحی عالئم راهنما بر

روی کف برای مسیریابی بهتر از دیگر

ویژگیهای کفپوش رزینی است.
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اهدا دارو -قزوین

داروخانهها

در داروخانهها ،به دلیل تردد
باالی روزانه ،کفپوش انتخابی

باید با دوام ،مااوم در برابر
لغزش و زیبا باشد .همچنین

نظافت محیطهای انبار و ذخیره
دارو باید به راحتی انجام شود.

انبار محصوالت آرایشی و بهداشتی -جزیره کیش
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بیمارستان تهران

آزمایشگاهها و اتاق تمیز
کفپوشهااای غیر جاااذب،
یااکااپااارچااه و باادون درز

بسااپلیمر ،انتخابی ایدهآل

بارای اتااا هااای تامایاز و

آزمایشاااگااهها محساااوب
میشاااوناد .بسااااپلیمر باا
ترکیااب کردن ویژگیهااای

آنتی بااکتریاال و ماااومات
در برابر مواد شااایمیاایی،

ساااا ااوحاای باادون درز،
بهداشاااتی و مااوم تولید

اتاق عمل و مراکز عکسبرداری
در بخ هاایی ماانناد اتاا
عمال ،مراکز عکسبرداری و

ساااونوگرافی و منااطای کاه

در آنها از تجهیزات حساس

الاکاتارونایاکای اسااااتافاااده
میشاود ،انواع کفپوشهای

ماااوم در برابر الکتریسااایتاه

ساااااکن یآنتیاساااتااتیاک

مایتاوانااد اناتاخاااب خاوبای

باشد.

مهمی را
اتاا هاای فنی نا
در پیشااروی صااحید و دقی

عامالایااات و فارآیاناادهااا ایافااا

مایکانانااد .بساااااپالایامار طایاف
گسااااتاردهای از ساااایسااااتام

کفپوشهای صاانعتی مناسااب

برای منااط تعمیر و نگهاداری

را ارائه میدهد .این سایساتم
هاا عالوه بر برطرف کردن نیااز

باه اساااتحکاام مکاانیکی بااال،
مااومت شااایمیایی و ضاااربه
عاالی باه راحتی قاابال نظاافات و

کرده است.
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تأسیسات و اتاقهای فنی

نگهداری هستند.
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طراحی در خدمت سالمت

همهی ما میدانیم که بیماران ،همراهان بیمار و ب ور کلی
کسانی که به بیمارستان و مرکز درمانی مراجعه میکنند،

تحت فشارهای روانی ناشی از بیماری هستند .همچنین ،این

محیطها شرایط کاری پرتنشی را برای کارکنان ،ایجاد میکنند.
کیفیت در زیبایی ،طراحی و وجود سبد محصوالت گسترده

در طرحها و رنگهای مختلف ،باعث میشود تا با انتخاب
کفپوش مناسب ،زیبایی بصری خوبی برای این محیطها
فراهم و از بار روانی فضا کاسته شود.

بیمارستان آتیه همدان
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بیمارستان حضرت فاطمه همدان

نصب و اجرای کفپوش

کفپوشهای رزینی ،سیستم هایی مایع و چند الیه هستند
که تعداد و ترکیب الیه ها با توجه به شرایط کاربری و خواص

نهایی تعیین میشود .این کفپوشها بر روی انواع س وح
بتنی ،سنگ ،سرامیک و موزاییک قابل اجرا هستند و در

پروژههای بازسازی ،نیازی به حذف کف قبلی وجود ندارد.
سرعت عمل و کم شدن هزینهها

همین امر موجب افزای

در پروژههای بازسازی میشود.

روکش شفاف محافظ
روک

خودتراز  +فلیک رنگی
بادی کوت

آستری یپرایمر

زیرآیند یبتن ،موزائیک ،سنگ و ...
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بیمارستان شهید بهشتی شیراز

نظافت ،نگهداری و ترمیم

یکی از اصلیترین مزایای استفاده از کفپوشهای رزینی ،نگهداری بسیار آسان و

کمهزینهی آن است .نبود درز و عدم اتصال  90درجه با دیوار ،نظافت این

کفپوشها را در ماایسه با انواع دیگر کفپوش ،آسانتر کرده است .از آنجا که در

نصب کفپوش رزینی از چسب استفاده نمیشود ،مشکالت ناشی از ضعیف شدن
چسبندگی و جدای

کفپوش و همچنین رشد قارچ به دلیل نفوذ آب به زیر

کفپوش بروز نخواهد کرد .با رعایت برنامهی نظافت منظم و استفاده از شویندهی
مناسب ،کفپوش شما سالسان طوالنی قابل استفاده خواهد بود .همچنین در صورت

بروز ناص بر روی کفپوش ،میتوان قسمت موردنظر را به صورت موضعی ترمیم
نمود و نیازی به تعویض کل کفپوش نخواهد بود.
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بسپارسازان ایرانیان یبساپلیمر
دفتر فروش
تهران ،بلوار آیت اهلل کاشانی ،بوستان یکم ،پالک  ،21واحد 18
021 44966079 – 021 44964839 – 021 44960014
Info@BasaPolymer.com
مرکز تحایاات و نوآوری
تهران ،بلوار پژوه
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