
لذتــــــ یک نگاه نولذتــــــ یک نگاه نو
دکـــــوووددکـــــووود

decowood company composite profiles
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decowood company

 این شرکت با لحاظ این واقعیت که محصوالت چوب پالست با عنوان دوستدار 
محیط زیست در سراسر جهان معرفی شده اند، رسالت خود را با کمک به ارتقا 
در  محصول  این  از  استفاده  جهت  مصرف کننده  گروه های  شناخت  سطح 
فضاهای بیرونی و حفاظت از منابع چوب كشور قرار داده، ضمن آن که ارائه یک 
گزینه جدید در مصارف طراحی و معماری و المان های زیباسازی محیط از اهم 

اهداف این شرکت می باشد.

دکــــــــــــــووود
چوب پالست کاران فرانوین سازه

با  هم راستا  دکـووود  تجاری  نام  با  فرا نوین سازه،  چوب  پالست کاران  شرکت 
سیاست های  کالن کشور در رونق بخشیدن به تولیدات داخلی به ویژه تولیدات 
خروج  و  واردات  از  جلوگیری  محیط زیست،  از  حفاظت  و  صیانت  دانش بنیان، 
منابع ارزی و کمک به افزایش اشتغال در کشور از سال 1391، اقدام به راه اندازی 
اصلی  دیدگاه  نموده است.  صنعت  این  در  چوب پالستیک  تولیدی  مجموعه 
موسسین شرکت، باالبردن آگاهی جامعه نسبت به این صنعت و تبیین مزایای 

ویژه آن در مباحث زیست محیطی و صیانت از منابع چوب کشور بوده است.
  

از ویژگی های بارز این محصول، جایگزینی آن با چوب و بازیافت پذیری کامل آن 
این  نابودی  از  جلوگیری  و  جنگل ها  حفظ  راستای  در  منظر،  همین  از  و  است 
روزافزون صنعت چوب پالستیک درجهان می باشیم. سرمایه، شاهد گسترش 
لذا با رویکرد به اشاعه این مهم در سطح ملی، موسسین شرکت فعالیت های 
و  تولید  آن،  موازات  به  و  نموده  متمرکز  صنعت  این  در  را  خود  سرمایه گذاری 
قابلیت های  با  متنوع،  پروفیل های  قالب  در  عالی  کیفیت  با  محصوالتی  ارائه 

کاربردی گسترده نیز مد نظر داشته است.

23
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decowood company composite profilescomposite profiles

IIn line with the country's general policies to improve domestic productions especially knowledge-n line with the country's general policies to improve domestic productions especially knowledge-
based products, preserving  the environment, by relying on technological knowledge and economic based products, preserving  the environment, by relying on technological knowledge and economic 
records of founders and institutes and comprehensive research to produce quality products records of founders and institutes and comprehensive research to produce quality products 
and compete with related industries started to produce wood-plastic composites since 2012.and compete with related industries started to produce wood-plastic composites since 2012.

Decowood

From this perspective, the wood-plastic industry has been expanded all around the world to protect 
the forests and prevent the destruction of these resources, so the founders of the company have 
been invested in this industry. Because plastic-wood has been introduced as an environment friendly 
product around the world, the company has set its mission by helping to improve the level of 
understanding consumers and protecting the country's wood sources, while providing a new option in 
the use of landscape design and architecture is one of the most important purposes of this company.

The  main vision of   the company has been raising people's awareness of the industry and its special advantages 
in the environment by protecting the wood resources, one of the distinguishing features of this product is its 
replaceability with natural wood and its complete Recyclability.

a b o u t  u s
45
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کاربرد فراوان و گسترده WPC، این محصول را به رقیبی 
امر  در  شده  فراوری  چوب های  با  مقایسه  در  جدی 
و  صنعتی  کاربرد  و  شهری  فضای  سازی،  ساختمان 

خانگی تبدیل کرده است.

این شرکت افتخار این را دارد که انواع متنوعی از پروفیل 
هایDECOWOOD را در رنگ و طرح های مختلف جهت 
از  خارج  و  داخل  بازار  در  مختلف  سلیقه های  تأمین 

کشور تولید نماید.

چـــــــــــوب پــــالستیک
چــــــــیــــــــــــــســـــــــــــــت ؟ 

decowood company composite profiles

کامپوزیتی    مواد  زمره  در  که  پالستیک  چوب 
طبقه بندی می شود از ترکیب الیاف چوب با پالستیک 
به همراه یک سری از مواد افزودنی مورد نیاز تولید 
 Poly Wood می گردد که به آن چوب پالستیک یا

می گویند.

کامپوزیت های چوب  پالستیک که به شکل پروفیل 
و صفحات توپر و یا تو خالی تولید می شوند دارای 

سابقه ایی 20 ساله در جهان هستند.

بزرگترین  از  اروپا  و  کانادا  شمالی،  آمریکای 
نوع  این  کنندگان  مصرف  و  تولیدکنندگان 
پروفیل ها می باشند.خصــــوصیات استـــثنایی 
این کـامپوزیـــت ها کـه ترکیبی از زیبایی چـوب و 
در  که  شده  سبب  باشد  می  پــالستیک  دوام 
کشورهای مختلف این محصوالت بسیارمحبوب 

و قابل اعتماد باشند.

WWW.DECOWOODIRAN.COM

TILE 30 CMTILE 30 CM
COLOR 104COLOR 104
EMBOSS FINISHEMBOSS FINISH

DecowoodDecowood

7 6
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Plastic wood, which is called wood-plast or Polywood Plastic wood, which is called wood-plast or Polywood 
categorized as a composite material and produced by categorized as a composite material and produced by 
processing wood fibers with plastic and a series of required processing wood fibers with plastic and a series of required 
additives. Plastic wood composites which are shaped like additives. Plastic wood composites which are shaped like 
profiles and solid and hollow plates have been produced profiles and solid and hollow plates have been produced 
since 20 years ago. United States, Canada, and Europe are the since 20 years ago. United States, Canada, and Europe are the 
largest producers and users of these types of profiles.largest producers and users of these types of profiles.

The exceptional features of these composites are the beauty The exceptional features of these composites are the beauty 
of natural wood and the stability of plastic, which make these of natural wood and the stability of plastic, which make these 
products very popular and reliable in different countries. products very popular and reliable in different countries. 
Extensive use of WPC has made it a advantageous over to Extensive use of WPC has made it a advantageous over to 
processed wood which is used in buildings, public spaces, processed wood which is used in buildings, public spaces, 
industrial and residential complexes.industrial and residential complexes.

WHAT IS WOOD PLASTIC?WHAT IS WOOD PLASTIC?

decowood company composite profiles

Decowood company is proud to provide a variety of wood Decowood company is proud to provide a variety of wood 
plastic composites in different colors and patterns to fit all plastic composites in different colors and patterns to fit all 
kind of tates in domestic and foreign markets.kind of tates in domestic and foreign markets.

دوستدار محیط زیست

بدون نیاز به تمدید رنگ

مقاوم در برابر رطوبت

مقاوم در برابر آتش

89
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decowood company composite profilescomposite profiles

مــــــــزايــــــــــــــای
 چوب پالست
دکــــــــووود

دکووود، بزرگ ترین تولید کننده محصوالت چوب پالست در ایران

  دوست دار محیط زیست  با قابلیت بازیافت	
 غیر سمی و ایمن برای سالمت انسان	
 مقاوم در برابر آفات چوب خوار	
 مقاوم در برابر رطوبت آب و آتش	
 سطح غیر لغزنده	
 مقاوم در برابر شکاف وپوسیدگی	
 قابل شستشو با پاک کننده های مالیم	
 نگهداری آسان و ابزارخوری همانند چوب	
 مقرون به صرفه، بدون هزینه نگهداری	

11 10
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ResilientResilient
elegantelegant

composite profiles

WALL CLADDING 15 CM 

TILE 7 CMTILE 7 CM
COLOR 104
SAND EMBOSS FINISH

COLOR 103
EMBOSS FINISH

decowood company 1213
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تعریف  ای  توسعه  عنوان  به  پایدار  توسعه 
کند  تأمین  را  حاضر  حال  نیازهای  که  میشود 
تأمین  در  آینده  نسلهای  توانایی  اینکه  بدون 

نیازهای خود را به خطر بیندازد.

composite profilesceRtifacates composite profiles

WWW.DECOWOODIRAN.COMWWW.DECOWOODIRAN.COM

decowood company

buy less,
choose well,
make it last.

1415

توسعه پایدار

توسعه پایدار توسعه   ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانایی نسل های 
آینده را در تامین نیازهایشان به مخاطره اندازد، فراهم کند.

توسعٔه پایدار فرآیندی است که آیندهای مطلوب را برای جوامع بشری متصور میشود
که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی

و ثبات نظامهای حیاتی، نیازهای انسان را برطرف میسازد.

ســاالنه 15 میلیون درخـــت در جهـــان قطع می شود.

برای تولید چوب پالست هیچ درختی قطع نمی شود.

09125974265



composite profiles

الشركة ، في ضوء حقيقة أن منتجات وود بالست ) الشركة ، في ضوء حقيقة أن منتجات وود بالست ) Wood PlastWood Plast( تم إدخالها( تم إدخالها
على أنها صديقة للبيئة في جميع أنحاء العالم حددت هذه الشركة مهمتهاعلى أنها صديقة للبيئة في جميع أنحاء العالم حددت هذه الشركة مهمتها 
المستهلكين  مجموعات  معرفة  مستوى  رفع  في  المساعدة  خالل  المستهلكينمن  مجموعات  معرفة  مستوى  رفع  في  المساعدة  خالل  من 
الخشبية  الموارد  وحماية  الخارجية  المساحات  في  المنتج  هذا  الخشبيةالستخدام  الموارد  وحماية  الخارجية  المساحات  في  المنتج  هذا  الستخدام 
والعمارة  التصميم  عناصر  استخدام  في  جديد  خيار  تقديم  يعد  بينما  والعمارةللبالد.  التصميم  عناصر  استخدام  في  جديد  خيار  تقديم  يعد  بينما  للبالد. 

والتجميل البيئي من أهم أهداف هذه الشركة.والتجميل البيئي من أهم أهداف هذه الشركة.

شركة جوب بالست كاران فارا نوفين سازه، تابعة للعالمة التجارية ديكووودشركة جوب بالست كاران فارا نوفين سازه، تابعة للعالمة التجارية ديكووود
للدولة في  الكلية  السياسات   مع 

ً
بالفارسية: دكووود( تماشيا  ، للدولة في  الكلية  السياسات   مع 
ً
بالفارسية: دكووود( تماشيا  ،  DecowoodDecowood((

تعزيز اإلنتاج المحلي ، وخاصة المنتجات القائمة على المعرفة ، وحماية البيئةتعزيز اإلنتاج المحلي ، وخاصة المنتجات القائمة على المعرفة ، وحماية البيئة
وحمايتها ، ومنع استيراد وتصدير موارد النقد األجنبي والمساعدة في زيادةوحمايتها ، ومنع استيراد وتصدير موارد النقد األجنبي والمساعدة في زيادة 
فرص العمل في البالد منذ عام فرص العمل في البالد منذ عام 20122012)بالشمسى:)بالشمسى:13911391( ، أنشأت مجمًعا إلنتاج( ، أنشأت مجمًعا إلنتاج 
الرئيسية النظر  وجهة  كانت  الصناعة.  هذه  في  البالستيكية  الرئيسيةاألخشاب  النظر  وجهة  كانت  الصناعة.  هذه  في  البالستيكية  األخشاب 
فوائدها  وشرح  الصناعة  بهذه  العام  الوعي  زيادة  هي  الشركة  فوائدهالمؤسسي  وشرح  الصناعة  بهذه  العام  الوعي  زيادة  هي  الشركة  لمؤسسي 

الخاصة في القضايا البيئية وحماية الموارد الخشبية في البالد.الخاصة في القضايا البيئية وحماية الموارد الخشبية في البالد.

تدويره إعادة  وإمكانية  بالخشب  استبداله  المنتج هي  لهذا  البارزة  تدويرهالسمات  إعادة  وإمكانية  بالخشب  استبداله  المنتج هي  لهذا  البارزة  السمات 
تدمير  ومنع  الغابات  على  الحفاظ  أجل  ومن   ، المنظور  هذا  ومن  تدميربالكامل  ومنع  الغابات  على  الحفاظ  أجل  ومن   ، المنظور  هذا  ومن  بالكامل 
هذه العاصمة ، فإننا نشهد التوسع المتزايد في صناعة الخشب البالستيكيهذه العاصمة ، فإننا نشهد التوسع المتزايد في صناعة الخشب البالستيكي 
المستوى  على  المهمة  القضية  هذه  نشر  اقتراب  مع  و   ، لذلك  العالم.  المستوىفي  على  المهمة  القضية  هذه  نشر  اقتراب  مع  و   ، لذلك  العالم.  في 
الوطني ، فقد ركز مؤسسو الشركة أنشطتهم االستثمارية في هذه الصناعةالوطني ، فقد ركز مؤسسو الشركة أنشطتهم االستثمارية في هذه الصناعة 
الجودة في  إنتاج وتقديم منتجات عالية  ، فقد نظروا في  الوقت نفسه  الجودة في، في  إنتاج وتقديم منتجات عالية  ، فقد نظروا في  الوقت نفسه  ، في 

شكل ملفات تعريف متنوعة مع إمكانات تطبيق واسعة.شكل ملفات تعريف متنوعة مع إمكانات تطبيق واسعة.

decowood companydecowood company

Recyclable

1617
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محصوالت  دکـووود

  

decowood company composite profilescomposite profiles

های  کامپوزیت  باالی  مقاومت 
چوب پالست در برابر تغییرات آب و 
به  را  محصوالت  این  هوایی، 
انتخابی هوشمندانه جهت اجرای 
است.  کرده  تبدیل  سبز  های  بام 

TILE 30 CM
COLOR 102
SAND FINISH

1819
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B1

قوطی

نما و
مصنوعاتتابـلو

چوبی

یکی از کاربردهای پروفیل های کامپوزیت دکووود ساخت انواع مصنوعات 
از جمله مبلمان شهری است. این محصوالت با توجه به سازگاری با تنوع 
اقلیمی و مقاومت باال در برابر رطوبت و اشعه خورشید می تواند در ساخت 
انواع گلجای، نیمکت، سطل زباله، آالچیق، پرگوال و دیگر مصنوعات مورد 

استفاده قرار گیرد.
ساخت  جهت  مصالح  ترین  مصرف  پر  از  یکی  کامپوزیت  های  پروفیل 
مبلمان شهری است که در فضاهای عمومی مانند پیاده رو، پارک ، ایستگاه 

اتوبوس و ... دیده می شود.

TILE 7 CMTILE 7 CM
COLOR 105COLOR 105
BRUSHED FINISHBRUSHED FINISH

2021
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تزئینات

c
o

lo
r

 10
4

t3 هر موقعیت جدید ،  نیازمند معـــماری جدید است. 
                                                                                                        ژان نوول

composite profiles

TILE 43X20 MMTILE 43X20 MM
COLOR 101COLOR 101
SAND FINISHSAND FINISH

emem
bossboss
finishfinish

t5
#101 color#101 color

تایل  از  دارد.  بســیاری  کاربردهای  تـــایل  مجموعه 
پوشش  و  مصنوعات  انواع  ساخت  در  توان  می 
پروفیل  شامل  مجموعه  کرد.این  استفاده  دیوار 
هایی با کدهای T5، T4، T3، T2 و W1 می باشد.

2223 decowood company
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دک

كفپوش
sand finishsand finish#105 color#105 color

decowood company
امروزه تقاضای کفپوش های کامپوزیت با رشد زیادی همراه 
است و سال هاست که به عنوان یک متریال مناسب برای کف 
جزو  پالست  چوب  های  است.کفپوش  کرده  پیدا  محبوبیت 
انتخاب های برتر جهت اجرای پروژه های محوطه سازی است.

DECK
7AND14.5 CM
COLOR 105
SAND FINISH

composite profiles 2425
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composite profiles

با م سبز یا باغ بام، بامی است که بر روی سطح 
آن گیاهان رشد می کنند. تنوع گیاهی چنین 
چمن  از  پوشیده  بام  از  تواند  می  ساختاری 
مصنوعی تا باغ بامی باشد که با گیاهان مورد 
استفاده در طراحی منظر پوشیده شده است.

بام سبز

t2

t4

decowood company

w1

تایل 7 سانتی متر 

تایل 9 سانتی متر 

تایل 30 سانتی متر

TILE 7 CM
COLOR 104
SAND EMBOSS FINISH

2627
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کفپوش
دک

#103 color#103 color sand finish

Decking

DECK 14.5 CM
COLOR 103
SAND FINISH

2829

09125974265



دکدک

decowood company

COLOR 103
SAND FINISH

DECK 14.5 CM

decowood company

کفپوش
#103 color#103 color sand finishsand finish

لذتــــــ یک نگاه نولذتــــــ یک نگاه نو

3031
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موزاییک

find us on 
instagram

30x3030x30
cmcm

DECOWOODIRAN@

decowood company

WPCWPC Mosaic Mosaic

BALCONY

BACK - YARD

3233
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موزاییک چوب پالست دکووود با نصب آسان 
به دلیل ساختار چفت شونده به راحتی قابل 

استفاده در فضا های خارجی است.

میزان جذب آب در کامپوزیت چوب پالست پس از 
24 ساعت غوطه وری در آب حداکثر 3% می باشد.

decowood company composite profiles

Delux
MOSAIC 30X30 CM 
COLOR 101
SAND FINISH

3435
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پروفیل
پرگوال

p3

#103 color#103 color

composite profilesdecowood company

PROFILE 5X10 CM
COLOR 103
SAND EMBOSS FINISH

composite profiles

به زیبایی قدم به زیبایی قدم 
بــــــــــگــــــــــذاربــــــــــگــــــــــذار

3637
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کنجی

پله
s3

DECK 15 CMDECK 15 CM
COLOR 105COLOR 105
SAND EMBOSS FINISHSAND EMBOSS FINISH

sandsandembossemboss
finishfinish

#105 color#105 color

3839
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دیوار پوش
#105 color#105 color

دکووود
کیفیت برتر
چوب پالست

DECK 10 CM
COLOR 101
SAND FINISH

composite profilesdecowood companydecowood company

c3

4041
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CORNER 4X4 CMCORNER 4X4 CM
COLOR 103COLOR 103
SAND FINISHSAND FINISH

مــبلــمان
دک

#104 color#104 color

d9
چوب پالست دکووود

مقاوم در برابر آتش سوزی

4243
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محصوالت تولیدی دکووود
D e c o w o o d  p r o d u c t s

4445
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d9

d10

d2
کاربرد

کاربرد

کاربرد

نما،تابلو
فالورباکس،مصنوعات چوبی

تکیه گاه نیمکت

نما،تابلو
کاور ستون و آالچیق

کف سازی،کف نیمکت
مصنوعات چوبی

پوشش اطراف استخر

Dimension(mm): 100x24

Dimension(mm): 70x25 Dimension(mm): 70x25

دک 7 سبک

دک 10  سبک

دکدک 7 سنگین
d e c k i n g

d12

d7

d5 کاربرد

کاربرد

کاربرد

کف های پرتردد
کف سازی رمپ

کف سازی پارکینگ

کف های پرتردد
کف سازی رمپ

کف سازی پارکینگ

کف های پرتردد
کف سازی رمپ

کف سازی پارکینگ

Dimension(mm): 100x24

Dimension(mm): 145x26

Dimension(mm): 150x23

دک 10  فوق سنگین

دک 14.5  فوق سنگین

دک 15 فوق سنگین

d3
کاربرد

کف های پرتردد
کف سازی رمپ

کف سازی پارکینگ

دک 7  فوق سنگین

Dimension(mm): 70x25

d11
کاربرد

کف سازی
نشیمن نیمکت

پوشش اطراف استخر

Dimension(mm): 100x24

دک 10  سنگین

46

d1
کاربرد

کف سازی
نشیمن نیمکت

پوشش اطراف استخر

Dimension(mm): 145x26

دک 14.5 سنگین

d6
کاربرد

نما،تابلو
فالورباکس

Dimension(mm): 150x23

دک  15 سبک

d4
کاربرد

کف سازی
 نشمین نیمکت

پوشش اطراف استخر

Dimension(mm): 150x23

دک 15 سنگین

d14
کاربرد

نما،تابلو
فالورباکس،مصنوعات چوبی

Dimension(mm): 155x25

دک 15.5  شیار ریز سبک
d15

کاربرد

کف سازی
پوشش اطراف استخر

نشیمن نیمکت

Dimension(mm): 155x25

دک 15.5  شیار ریز سنگین

47
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تایل
 t i l e

t3

t5

t2

t4

w1
کاربرد

کاربرد

کاربرد

کاربرد

کاربرد

نما ،تابلو
مصنوعات چوبی

نما ،تابلو
مصنوعات چوبی

نما ،تابلو
مصنوعات چوبی

نما ،تابلو
مصنوعات چوبی

نما ،تابلو
سقف

مصنوعات چوبی
کف پله

Dimension(mm): 40x13

Dimension(mm): 42x20

Dimension(mm): 70x10.5

Dimension(mm): 90x13

Dimension(mm): 300x10.5

تایل 4

4 X 2 تایل

تایل7

تایل9

تایل 30

48

ديوار پوش
c l a d d i n g

c5

c2

c4

c3

کاربرد

کاربرد

کاربرد

کاربرد

نما ، تابلو، دیوارپوش
فالورباکس

سقف داخلی

نما ، تابلو، دیوارپوش
سقف داخلی

نما ،تابلو
دیوارپوش

نما ،تابلو
فالورباکس

سقف داخلی
دیوارپوش

Dimension(mm): 100x20

Dimension(mm): 115x20

Dimension(mm): 115x20

Dimension(mm): 150x20

دیوارپوش 10

دیوارپوش 11.5

دیوارپوش 11.5 فوق سنگین

دیوارپوش 15

49
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l1

l3

s4

s3

کاربرد

کاربرد

کاربرد

کاربرد

نبشی
کنجی

پوشش مقطع پروفیل

کنج قائم
قاب نما

پله

کنج قائم
قاب نما

پله

نبشی
کنجی

پوشش مقطع پروفیل

Dimension(mm): 35x35

Dimension(mm): 40x40

Dimension(mm): 29x29

Dimension(mm): 70x35

کنجی درونی

کنجی بیرونی

نبشی 4

نبشی 7

50

نبشی

کنجی

corner

edge trim

پروفیل

قوطی

p r o f i l e

p r o f i l e

b1

b2

کاربرد

کاربرد

لوور
مصنوعات چوبی

پرگوال

لوور
مصنوعات چوبی

Dimension(mm): 40x40

Dimension(mm): 40x40

قوطی 4 در 4

قوطی 4 در 4 شانه گرد

p1
کاربرد

پرگوال
لوور

پارتیشن
Dimension(mm): 200x50

پروفیل 5 در 20 سبک

p2
کاربرد

دیوار

Dimension(mm): 200x50

پروفیل x 5 20 سنگین

p3
کاربرد

51

پرگوال
لوور

پارتیشن

Dimension(mm): 100x50

10 x 5 پروفیل

09125974265



کاربرد

کاربرد

کف پوش

کف پوش 

Dimension(mm): 300x300

Dimension(mm): 300x300

موزاییک x30 30 )براش(

موزاییک x30 30 )امباس(

موزاییک
decking  tile

m2

m1

52

اکسسوری
a c c e s s o r y

t

z
کاربرد

چوبویژگی 

کم

کم

کم

کم

زیاد

زیاد

زیادزیاد

زیاد

آساندشوار

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

بسیار زیاد

بسیار زیاد

بسیار زیاد

چوب پالست

عایق بودن در برابر آب و  رطوبت

مقاومت در برابر موریانه و حشرات

مقاومت در برابر آتش

قابلیت ارتجاعی

غیر سمی بودن

نصب، تعمیر و نگهداری

سازگاری با محیط زیست

طول عمر، ماندگاری و دوام

مقرون به صرفه بودن

کاربرد

زیرسازی موزاییک

اتصاالت دکینگ

Dimension(mm): 300x300

T بست

زیره پالستیکی

5353
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105105 104104 103103 102102 101101

عملیات سطحی
s u r f a c e  f i n i s h I N G

55

سند سطح صاف  سند سطح شیار درشت سند سطح شیاردار  خام سطح شیار ریز 

امباس  سطح صاف سند امباس سطح شیاردار سند امباس سطح صاف

براش سطح صافبراش سطح شیار درشتبراش سطح شیاردار براش سطح شیار ریز

امباس سطح شیاردار

rawsandsandsand

emboss emboss sand-emboss sand-emboss

brushbrushbrushbrush

5454

کالیته رنگ محصوالت
c

 به عالوه12 رنگ سفارشی
o l o r  c h a r t

09125974265



خدمات پس از فروش
شرکت دکووود به عنوان بزرگترین تولید کننده پروفیل های چوب پالست در ایران به منظور رعایت اصول 
را در  ایجاد اطمینان و رضایت خاطر مشتریان گرامی، محصوالت چوب پالستیک خود  مشتری مداری و 
با رعایت  40 درجه سانتی گراد  الی مثبت   20 آفتاب، رطوبت و دمای منهای  نور  شرایط عادی کارکرد، تابش 
دستورالعمل نصب در اماکن خصوصی و عمومی که توسط شرکت تایید شده باشد برای یک دوره 2 ساله 
از تاریخ خرید طبق شرایط فرم ضمانت نامه که درزمان خرید به مشتریان ارائه می گردد ضمانت می نماید.

2 YeaRs  
guaRantee 101101

102102

103103

104104

105105 56565757

رنـگ از خود با مانــدگاری باال
بی نیاز از رنگ آمیزی دوره ای
تنـــوع بـاال در رنـــگ بـــنــــدی

09125974265



با بیش از 200 نمایندگی
و عــامــل فروش در ســـراســر

کشور ایران

d
ec

o
w

o
o

d

دکووود، نماد کیفیت برتر چوب پالست در ایران
09125974265



2022-20232022-2023

tehran- iran
لذت یک نگاه نو

c ata l o g u e
 2022-2023

دنیای کامپوزیت های چوب پالست
دکـــووود

tehran- iran

Decowood.awww.bornawood.ir lborz
02632252192 
02155281744
09125974265

Bornawood
www.bornawood.ir


