
 
 

 ساخت و نصب سوپریم 

 در مورد سوپریم

را بر  افضکننده ی  اشغالو روحی تازه به محیط می بخشد. سوپریم تنها نقش  را با هم ترکیب کرده سوپریم الگوهای موزون طبیعی

 می دهد. لکه با حضور خود تعریفی جدیدی به محیط پیرامونب نداردعهده 

 

 لیست رنگ ها 

 

 

 



 
 

 

 ویژگی های سوپریم

 و الگورنگ  -

.جلوه ی نهایی آن بسته به ت تصادفی در طول ورقه پخش شده ند مرمر طبیعی دارای الگویی سیال است که به صورسوپریم مان

متوسطی از شکل که می گویند تا قطعه ی نمونه  ه در ادبیات بازاریابی به آن شمایلاز چیزی کتکنیک های طرح بندی و ساخت 

مشخصه ی الگوهای سوپریم و متفاوت بودن مصرف کنندگان را از می بایست بنابراین، می کند.محصول را ارائه می دهد، تغییر 

حداقل ناهماهنگی در ساخت را با درنظر گرفتن  نیاز میزان مواد موردمی بایست همچنین سازنده  .کامآل آگاه کردبالقوه ی نمونه ها 

 به صورت کامال دقیق اندازه گیری کند. در درزگیری

 

 سمباده زدن -

از آنجایی که جلوه ی مات نیاز به نگهداری و مراقب سایر گروه های رنگی است. در روش این روش سمباده زدن سوپریم مشابه

برخی صاحبان منازل است، برای رنگ های روشن و متوسط شکل نهایی مات توصیه می شود. متری داشته و قابل ترمیم توسطک

ه از در صورت پذیرش و درک مصرف کنندتنها مات زیبا به نظر نمی رسند. های تیره با نمایه عالوه ی رنگ رنگ های میانی ب

 تیرهرنگ های و الزامات نگهداری و مراقبت از آنها، از نمای براق یا نیمه براق استفاده کنید.ی براق، رنگ های تیره، نماویژگی 

براق یا نیمه براق دارند، مانند هر چیز دیگری، خط ها و خراش ها ، بخصوص رنگ های تیره ای که نمای مورد استفاده در کانترها

سطوح تیره و نماهای براق، برای حفظ درخشش اولیه به مراقبت بنابراین، را بیشتر و زودتر از سطوح روشن تر نشان می دهند.

 نگهداری بیشتر احتیاج دارند و مناسب مکان های پر استفاده نمی باشند. های اضافی و

 شکل دهی حرارتی  -

ممکن برای  Rحداقل مقدار  سوپریم هم مانند سایر گره های رنگی استارون و با همان روش قابلیت شکل پذیری حرارتی را داراست.

لطفا برای اطالع از جزئیات حرارت دهی و حداقل ه به کار رفته اند تعیین می کند.حرارت دهی را اندازه ی تراشه هایی که در ورق

 به بخش راهنمایی های توصیه شده مراجعه کنید. Rمقدار 



 
 

 

 توصیه های ساخت 

 فرآوری لبه ی کار( 1

به منظور مشخص نبودن درزها روش در پروسه ی ساخت تشخیص داده شوند،  انعطاف پذیرترین ،در صورتی که لبه ی افتاده و پر

 توصیه می شود. یا بزرگ تر( 9mmشکل و برش لبه ی پر به وسیله ی  ایجاد فاق )  Vاستفاده از روش شیار در برش لبه.

 

 فاق و لبه ی افتاده

 

 

 از بلوک های توصیه می شود و وارد آوردن فشار بیش از اندازه به آن منجر به شکستگی خواهد شد.محکم بستن قسمت تزئینی 

 بر روی گیره ها استفاده کنید. محافظ 

 

 

 

 شکل  Vشیار 

 



 
 

 لبه ی افتاده

 لبه ی پر سه الیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 (کاشی محافظ2

 از لبه ی مقعر یا کاشی محافظ شیار دار همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است  می توان به عنوان روشی برای تمرکز

نابر بو گرد ظاهر نا مناسبی ایجاد شود. تراشیده شدهاگرچه ممکن است با کاهش حجم الگو در مناطق موقعیت الگو استفاده کرد. دادن

 این می توانید به جای آن از روش کاشی محافظ یک سره استفاده کنید.

 

 

 

 

 



 
 

 شیار دار کاشی محافظ 

 

 

 

 

 

 کاشی محافظ گود 

 

 

 

 کاشی محافظ یکسره 

 



 
 

 ( درزگیری3

به منظور الگو دیده خواهد شد.ز یک خط مشخص در در درمحلدارد،  جهت دار تصادفی و نامنظمیاز آنجایی که سوپریم طرح های 

رقه وتعداد ، استارون در مقایسه با سایر خانواده های رنگیکرده و ، برای حفظ جهت یابی قطعات تالش به حداقل رساندن این تظاهر

را به تصویر می کشدتصاویر زیر روش های مختلف ساخت و درزگیری دهید.های بیشتری سفارش 

 

 درزگیری پشت به پشت یا پهلو به پهلو ) فلش ها جهت طولی ورقه ها را نشان می دهند(

بهترین نما را به دست خواهد  به صورت پشت به پشت یا پهلو به پهلو در جهت مساوی درزگیری قطعات

 

 را نشان می دهد ( ها جهت طولی ورقه ها  شدرزگیری کانتر ال شکل ) فل

به یک دیگر وصل می شوند خط شکست الگو در محل درز بسیار مشخص  90دو ورقه ی سوپریم با زاویه ی  کهدر مواقعی 

 برای رسیدن به بهترین نمای ظاهری، استفاده کنید.  45بنابراین، توصیه می شود که شیوه ی درزگیری پهلو به پهلو یا خواهد بود.

 



 
 

 

 

 

 

 جهت های طولی ورقه ها را نشان می دهند(فلش ها )نمونه های واقعی درزگیری 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 CNCبرش موجی 

اقب مربهترین روش قابل قبول خواهد بود.از نظر زیبایی شناسی اگر سوپریم به روش برش موجی بی قاعده درزگیری شده باشد، 

برای می توان از روتر استفاده کرد. CNCبرای برش موجی به جای برای درز مشخص و صحیح برنامه بدهید. CNC باشید که به 

 آگاهی یافتن از چگونگی روند کار به اشکال زیر مراجعه کنید.

 

 برش موجی به وسیله ی روتر

 

 

 ساخت الگوها.1

با در طول فرایند برش، به منظور ایجاد درزهای هماهنگ و منطبق بر هم، الگوسازی از جمله مراحل حساس به شمار می رود.

 کامال با هم هماهنگ و بر هم منطبق باشند Bو  Aکامل زخامت روتر، مطمئن شوید که الگوی  مالحظه ی 

 . برش به وسیله ی روتر2

 Bو  Aدن به یک نمای واحد، انتخاب کرده و مطابق با الگوهای با دقت دو قطعه ای که طرح الگوی شبیه به هم دارند را برای رسی

 قطعات را برش بزنید.

 .درزگیری3

 پیش از مرحله ی درزگیری، برای اطمینان از هماهنگی کامل دو قطعه با یک دیگر نمای هر دو قطعه را بازرسی کنید.

 



 
 

 ( شکل دهی حرارتی4

حرارت مورد نیاز کوره برای با حرارت شکل داده می شود.و طبق همان روش، سایر گروه رنگ های استارون همانند سوپریم نیز 

دقیقه در کوره ی کنتاکت در نظر  15تا  10دقیقه در کوره ی همرفت و  30است که به مدت  160Cفرم دادن به سوپریم حدود 

اگر چه، آزمودن قطعه ی تمرینی برای آگاهی از میزان حرارت مورد نیاز و زمان نگهداری قطعه در کوره بسیار گرفته شده است.

 د(کنیاجعه رمقابل قبول برای شکل دهی حرارتی بسته به اندازه و رنگ قطعه متغیر است ) به جدول زیر  Rحداقل  ی گردد.توصیه م

 

 Rحداقل مقدار  نام رنگ

Delphi, Presto, Pastoral 76mm 

Ocean View, Cloudbank, Natural Bridge, Magnolia, Dandelion, Loam, Dawn 126mm 

 

 چسب( جدول رنگ 5

چسب مناسب برای رنگ های مختلف سوپریم در جدول زیر آمده است. لطفآ دقت کنید که خط اتصال ممکن است در ورقه های چند 

 رنگ سوپریم قابل رویت باشد.

 سوپریم استارون چسب استارون

SP/Cloudbank Cloudbank 

S/Cornhusk Dandelion 

A/Glacier Dawn 

SP/Delphi Delphi 

P/Terrain Loam 

Bright White Magnolia 

T/Peak Natural Bridge 

Q/Bluff Ocean View 

P/Fresco Pa sto ra l 

SP/Presto P re sto 

 

 

 



 
 

 سمباده کشیدن و صیقل زدن (6

راست حرکت -پایین و چپ-سوپریم را می توان با روشی مشابه با سایر گروه رنگ های استارون سمباده زد.سمباده را در جهت باال

از پرداختن به مراحل بعدی، همواره با یک پارچه ی مرطوب قبل  روی هم قرار گرفته باشد.قطر پد نیمی از داده و مطمئن شوید که 

ا رسوبات سمباده راجازه دهید که خودش خشک شود. دستمال کاغذی خشک کنید.می توانیدو به وسیله ی سرتاسر رویه را تمیز کرده 

  در حین سمباده کشیدن از سطح پاک کنید .

 

 مراقبت و نگهداری

 مراقبت روزانه 

 .پس از آن به وسیله ینظافت کلی سطوح سوپریم را انجام دادمی توان به وسیله ی کشیدن پارچه یا اسفنج مرطوبی بر روی سطح 

را خشک یا پارچه ای نرم به منظور جلوگیری از لکه زدن به خصوص در مکان هایی که آب سخت دارند،سطح دستمال کاغذی 

 کنید.

 لکه های اساسی 

با محصوالت حاوی آمونیاک مانند شیشه پاک کن های خانگی یا اسپری های پاک کننده ی سطوح رویه ی تجاری موجود که اثر 

 با پارچه ای نرم یا دستمال کاذی برای جلوگیری از کثیفی خشک کنید.ایندگی ندارند کار تمیز کردن لکه ها را انجام دهید.س

 و خراش های جزئی سفتلکه های 

به پاک کردن با حرکت های دایره ای کوچک اسفنج مرطوب و ساییدن به وسیله ی  Soft  Scrub مواد پاک کننده مانند  استفاده از

.اگرچه، رنگ های تیره مورد استفاده در کانتر ها و بخصوص رنگ های تیره ای کمک می کند لکه های سفت و خراش های جزئی 

که به صورت بسیار براق پرداخت شده اند، مانند هر چیز دیگری، برای حفظ درخشندگی اصلی خود به مراقبت و نگهداری بیشتری 

با اسفنج سپس، بر روی لکه ها پاشیده و چند دقیقه صبر کنید. ®Formula  409ی یر ساینده مانند، از اسپری هااحتیاج دارد.

 مرطوب و در حرکت های دایره ای سطح مورد نظر را بمالید.

تماس حاصل فرمایید تا از پرداخت کار شده بر روی سطوح رویه ی کابینت لطفآ با نصاب/سازنده ی مجاز خود  توجه داشته باشید:

شخصآ به تعمیر خراش ها و شکستگی های عمیق اقدام نکنید.برای انجام این کاربا نصاب یا سازنده ی مجاز های خود مطمئن شوید.

 استارون تماس حاصل فرمایید. 

 

 

 ضمانت نامه

 در محل درزها در طول فرایند نصب باید به عنوان مشخص بودن خطوط شکستالگوها و نقش های نامنظم بر روی سطوح و 

دقیق درباره ی خصوصیات محصوالت دادن مشاوره های در نظر گرفته شوند.سوپریم  ویژگی های منحصر به فرد محصوالت

ن یباشد که مصرف کنندگان را قادر می سازد تا مناسب ترمی مسئوالن فروش و سازندگان  سوپریم به مشتری ها از جمله وظایف

هر گونه آسیب یا عدم رضایت مرتبط با ویژگی ها وخصوصیت های سوپریم شامل گزینه را برای سطوح رویه ی خود انتخاب کنند.

 ضمانت نامه ی محدود استارون نمی شود.

 

 


