
  ست؟یچ یکفشور خط

از  یبهداشت يسهایمثل حمام و سرو ییدر کف محوطه ها یسطح يآبها يجمع آور يبرا

همان  ای ينقطه ا ستمیبا س یخط يشود. تفاوت کفشورها یاستفاده م لیاست یخط يکفشورها

  .آب است يجمع آور يساده مربع، در ابعاد و نحوه  يکفشورها

به بزرگ تر شدن سردوش ها در سرویس هاي بهداشتی نیاز قابل توجه است که امروزه با توجه 

به قدرت تخلیه آب بیشتري در این فضا ها میباشد که با این تغییر در زیر ساخت هاي ساخت 

  میلی لیتر در ثانیه تخلیه آب را انجام دهند . 4/25و ساز این کفشورها میتوانند حداکثر تا 

  

  است؟ کفشور هاي خطی از چه اجزایی تشکیل شده

تشکیل شده اند که هر کدام در مرحله اي مجزا از ساخت و ساز کفشورها از دو جز بدنه و رویه 

مورد استفاده قرار میگیرد که امروزه به اشتباه رایج، سازنده ها در مرحله کاشی کاري کفشور را 

نصب و مسیولیت آنرا به عهده کاشی کار میگذارند که این امر ممکن است باعث بوجود آمدن 

  کفشور شود .  خللی در کارایی حداکثري و بهینه

پیشنهاد میشود که مسیولیت نصب کفشودر ها به عهده تکنسین هاي لوله کشی ساختمان انجام 

  شود. 

   



 

 

یخط يانواع کفشورها  

 يطرح ها يشود. نمونه ساده آن دارا یم لیتشک بداریاز دو دسته ساده و ش ،یبدنه کفشور خط

 بداریگردد. اما نوع ش یآب نصب م يمحفظه جمع آور يمتنوع است و به صورت مسطح بر رو

 يشتریاز دو طرف کفشور به سمت مرکز آن است تا آب با سرعت ب میمال بیش کی يآن دارا

  .شود تیهدا البفاض یبه لوله خروج

قابل ذکر میباشد که تمامی کفشورهاي افراست داراي شیب دوطرفه استاندارد میباشد که حتی 

د نیز مانده اي از آب در داخل کانال کفشور باقی نمی ماند در مواقعی که  جریان آب وجود ندار

که جلوگیري میکند از بوي نامطبوع گرفتن آب در اوقاتی که مدتی طوالنی مورد استفاده قرار 

  نگیرد( زمان هاي سفر و ...).



  

  

در کفشورهاي افراست جهت جلوگیري از مشکالت احتمالی از قبیل گرفتگی لوله ها موگیري از 

جنس استیل در نظر گرفته شده است که بر خالف روال رایج بازار ایران که از جنس پالستیک 

ساخته میشود که به علت سبک بودن استحکام کافی را در قرار گیري در جاي مورد نظر خود را 

  ما این مشکل را حل کرده ایم . روشبا این ندارد که 

  کفشور سنگ خور 

سبب به  کسان،یباشند که با وجود کاربرد  یم یانواع مختلف يدارا یخط لیاست يکفشورها

خور دو نمونه  کیو سرام سنگ خور یخط لیوجود آمدن اشکال مختلف شده است. کفشور است

  باشند. یم افراستشده در  دیتول ياز کفشورها

توجه به ضخامت متفاوت سنگ و سرامیک تولید آن ها نیز داراي تفاوت هایی میباشد که با 

  توضیحاتی را خدمتتان ارایه میکنیم.



  

  

 نیباشد. ا ینسبت به نمونه ساده آن م يریتفاوت چشمگ يخور، دارا کیسرام لیکفشور است

آن قرار  يبه صورت کاور بر رو کیقطعه سرام کیشود که  ینصب م ينوع از کفشور، به گونه ا

شود و  یآب م يوارد محفظه جمع آور کیکفشور و سرام نیب يآب از درزها جهینت در.ردیگ

  .ستین تیقابل رو یکفشور به راحت

  کفشور سرامیک خور 

کفشور به صورت ناودان چهارطرفه   هیشود . رو یگفته م زین یمدل کفشورها،کفشور نامرئ نیبه ا

شود و داخل  دهیبر یبهداشت سیبکار رفته در کف سرو کیاز سرام ستیبا یساخته شده که م

 کیبرش سرام یدهد ول یبه شما م ییبایز اریکفشور با چسب چسبانده شود . ظاهر بس هیرو

  .ردیانجام گ ستیبا یکار م ینصاب مجرب کاش کی سطتو هیداخل رو



  

  

  نکاتی که کفشور هاي افراست را متمایز میکند 

  رگالژ : پایه هاي

پایه هایی در زیر کانال کفشور تعبیه شده است که این امکان را به تکنیسین لوله کشی میدهد 

ر مکان ها و د،که به راحتی زمان نصب هم ترازي با شیب کف را رعایت کند ، با توجه به این 

  شرایط مختلف و در کاربرد این مسیله اهمیت خود را نشان می دهد . 



  

  درزگیر :پارچه ضد آب 

با توجه به اینکه آبی که تخلیه می شود ممکن است از درز بین کاشی و بدنه کفشور به مرور 

زمان به زیر کار کف سرایت کند ما پارچهاي ضد آب براي زیر کار در نظر گرفته ایم که تمامی 

  مسایلی که مربوط به ایمنی می باشد را انجام داده باشیم .

  

  داخل کانال کفشور بیش



  از جوش یناش یبرآمدگ چگونهیدر کنج ها و نداشتن ه فیو ظر زیتم يجوشکار

  و مقاوم در برابر آب میضخ لیاست سینلیاز جنس است استفاده

  راحت و آسان نصب

  ارتفاع میتنظ تیقابل

  لیتمام است یکفشور خط متیق

باشد  شتریبا طول کفشور دارد هر چقدر طولش ب میرابطه مستق یکفشور خط متیق

کفشور  متیاز ق لیتمام است یکفشور خط متیباشد .به طبع ق یم شتریهم ب متشیق

 316 ایو  304 رینگ لیباشد . استفاده از است یتر م گران کیپالست مهیو ن لیاست مهین

 دارد. ریتاث متیدر ق

  گالري :

  کفشور سنگ خور :



                  

  

  

                                  

  

 



      

  خور : رامیککفشور س

         

  

               

                                                                                                


