
 

 

ستارون،شاخه ای از تکنولوژی جهانی به رهبری سامسونگ، طیف وسیعی از محصوالت سطوح رویه استارون را ارائه ا

 واقع شده اند. SCSبه کار رفته مورد تایید  مواداز نظر می دهد.سری بازیافت شده های استارون که 

با استفاده از مواد بازیافت شده ی پیش از مصرف تولید شده اند که به کاهش زباله ی استارون صوالت بازیافت شدهحسری م

 و انرژی مصرف شده در طول فرآیند تولید می انجامد.های صنعتی 

 و می شود  زباله دفن های محل در فشار کاهشاستفاده از مواد باریافت شده به حفظ انرژی و منابع کمک کرده و منجر به 

 حیات محصول را کاهش میدهد.مراحل در برخی از  نقل و حمل به نیاز

حائض تمامی رنگ های استارون که شامل سری محصوالت بازیافت شده نیز میباشند ، SCSعالوه بر داشتن گواهینامه ی 

سبز کودکان و مدارس میباشد و جزو محصوالت  ( و دارنده ی گواهینامه ی حافظ GREENGUARDویژگی حافظ سبز )

باعث میشود که این محصول ز گلخانه ای کمتری منتشر میکنند همین مسئله ساختمانی ای به حساب می آیند که مقدار گا

 داشته باشد. LEEDبیشتری برای همراهی با اهداف  صالحیت

 ®Staronمحصوالت بازیافت شده ی استارون

 



 

 

 

 



 

 

 

سیستم ساختمان سازی سبز در ساخت و سازهای جدید و ازمعماران، متخصصان و طراحانی را که  پیش رواطالعات 

از معماری داخلی سطوح استفاده می کنند، یاری خواهد  بخشیوان به عناستارون و از سطوح رویه ی نوسازی های انبوه 

 داد.

وسازی های انبوه،مجموعه ای از استانداردهای سازهای جدید و ن ساخت و برایLEED  (2009 )ساختمان سبز معیارسیستم 

 را مورد تایید طراحی ساختمانهای تجاری و موسسات و ساختمانهای بلند مسکونی خصوصی و دولتیکه میباشد اجرایی 

 و و ساخت ساختمان طراحی در زیست محیط با سازگار و صرفه به مقرون دوام، با سالم، شیوه ترویج هدف .قرار میدهد

 ساز است.

 .(مراحل 2-1) بازیافتی محتوای: 4 ستون منابع و مواد

 :هدف

 زا صدمات ناشی  کاهش واز ترکیب مواد بازیافتی به دست می آیند  کهمحصوالت ساختمانی ای  برای تقاضا افزایش

 یربازیافتی.غ مواد فرآوری و استخراج

 :نیاز موردمواد 

مواد بازیافتی مصرف ½ به عالوه ی   مستعملمجموع مواد بازیافت شده ی  مواد بازیافت شده به گونه ای که  از استفاده 

 روژه را تشکیل می دهند. پمورد استفاده در  مواد کل ارزش از %20یا  %10حداقل  هزینه، از نظرنشده 

 

 :حداقل درصد مواد بازیافت شده برای هر مرحله ی به شرح زیر است

  مواد بازیافتی  مرحله

1  10%  

2 20% 

 

 



 

 

 

سپس آن کسر از مواد بازیافت مصرفی با توجه به وزن آن سنجیده می شود. مواد بازیافت شده از مجموع مصالحارزش 

 با هزینه ی مونتاژ جمع بسته می شود تا ارزش مواد بازیافت شده مشخص شود. یشده ی ترکیب

تنها موادی . منظور نمیگردند محاسبه این در آسانسور دستگاه مانند خاص اقالم و کشی لوله و مکانیکی، الکترونیکی قطعات

 که به صورت دائمی در پروژه نصب شده اند محاسبه می گردند.

 مجددا استفاده می شوند. 7ستون  مصالح با توجه به  آمده باشد لحاظ میگردد. 3ستون در اصولی  مبلمان نیز اگر به صورت

 

 بالقوه های استراتژی و آوری فن

ق توانند این هدف را محق می که تهیه کنندگان مصالح را و مهیا کردهرا  بازیافتی مصالح به کارگیری برای  مقصد پروژه

محتوای مواد بازیافتی اطمینان حاصل کنید. به هنگام انتخاب  مشخصاز نصب ساز، و ساخت طول در.کنید شناسایی کنند

 خواص زیستی، اقتصادی و اجرایی  را در نظر بگیرید. همه ی  صالح،محصوالت و م

 

  شامل محصوالت این.  قرار گرفته اند SCS مورد تایید®  Staron ی رویه وحسطح محصوالت رنگ( 20) بیستهر 

 که ندا شده بازگردانده تولید فرآیند طول در ضایعات  بخش از که هستند  ازمصرف پیش  ی شده بازیافت ازمواد درصدی

مربوط اتاعتبار کسب به توانند می محصوالتاین . یاری می رسانند نشده استفاده و بکر مواد فرآوریکاهش   به نهایت در

 ( کمک کنند.4)ستون® LEED "منابع و مواد به"

 

 

 

 

 



 

 

 ( مراحل 2-1) مواد از مجدد استفاده: 3 ستون (MR) منابع و مواد

 :هدف

 به منجر که ضایعات، کاهش و بکر مواد برای تقاضا کاهش منظور به محصوالت و ساختمانی مصالح از مجدد استفاده 

 . شود بکرمی منابع فرآوری و استخراج از ناشی صدمات کاهش

  :نیاز مورد مواد

 نههزی نظر از که  ای اندازه تا اند گرفته قرار استفاده مورد مجددآ که ای شده پرداخته و ،مستعمل زائد ازمصالح استفاده

 نقطه)  مرحله هر برای مستعمل مصالح درصد حداقل. دهد تشکیل را پروژه دراین مواد کل ارزش ،از٪10 یا ٪5 حداقل

 : است زیر شرح به( آستانه ی

 مواد بازیافتی مرحله

1 5% 

2 10% 

 

تنها موادی . نمیگردندمحاسبه منظور  این در آسانسور دستگاه مانند خاص اقالم و کشی لوله و مکانیکی، الکترونیکی قطعات

 که به صورت دائمی در پروژه نصب شده اند محاسبه می گردند.

 مجددا استفاده می شوند. 7ستون  مصالح با توجه به  آمده باشد لحاظ میگردد. 3در ستون اصولی  مبلمان نیز اگر به صورت

  بالقوه های استراتژی و آوری فن

سام  مصالح.بالقوه مواد کنندگان تهیه جوی و جست و ساختمان، طراحی در سالم مصالح کارگیری به های موقعیت شناسایی

 .تزئینی موارد آجرو مبلمان، و کابینت ها، ارچوبچ و ها درب ، قاب کفپوش، ، تیرها مانند

 

 ® Staron ی رویه سطح

 عویضت به نیازی آید،بنابراین درمی خود ابتدایی حالت به صیقل بابه آسانی  وقابل تعمیر بوده  ®Staron ی رویه سطح

 .دارند را جدید کامال محصوالت به تبدیل برای مجدد طراحی قابلیت سطوح این.بود نخواهد



 

 

 (مراحل 5-1) طراحی در نوآوری: 1 ستون

 هدف

 عملکرد یا ها پروژه  و طراحی گروه های برای LEED توسط شده تعیین الزامات از بهتر استثنایی عملکرد به رسیدن 

 نیستند. LEED  سبز سازی ساختمان بندی رتبه  سیستم  خطاب مورد  الزاما که سبز سازی ساختمان های گروه در نوآورانه

 نیاز مورد مواد

  شایان توجه میتوان کسب کرد. عملکردو طراحی در های مختلف نوآوری ترکیب را از طریقاعتبار 

 ها استراتژی و بالقوه  آوری فن

 بهره و انرژی ییکارا مثل ی نوسازی های عمدهیاجرا اعتبارمربوط به  LEED 2009 سطح از جدید سازهای و ساخت در

 را اعمال کنید. میکند اثبات را مصالح سالمت و جامع رویکرد که هایی وروش تدابیر فراتر روید.. آب وری

 

 

  استارون  رویه سطوح

    ولط در ضایعات کاهش به میشوند ترکیب استارون ی رویه سطوحمصالح  با که  ای رسیده اتمام محصوالت به مهندسی 

 غاماد مدوالر های طرح با  میتواند همچنین مصالح این .انجامد کارمی سختی و ضایعات کاهش کل در و گیری اندازه فرایند

 .شود منجر بیشتری ذیریپ انعطاف به و شود

 

 

 

 

 

 



 

 

  داخلی محیط کیفیت

 کیفیت ی گواهینامه.است کرده رعایت را GREENGUARD سبز حافظ ی گواهینامه دو الزامات®  Staron رویه سطح

 گازهای که  روغنی و رنگ سیستم و ،مبلمان داخلی ساز و ساخت مواد برای GREENGUARD سبز حافظ داخلی هوای

 سبز حافظ مدارس و کودکان تر دقیق ی نامه گواهی.دهد می قرار تایید مورد را کنند می ساتع خود از کمتری ای گلخانه

GREENGUARD گازهای که آموزشی های محیط در رفته کار به روغن و رنگ سیستم و  داخلی ساز و ساخت مواد به 

 حیطیم کیفیت ی نامه گواهی اهداف به دستیابی فرآیند مثبت نتایج.دارد اختصاص میکنند متصاعد کمتری ای گلخانه

 .میکند آسانتر را 4.5  (EQ) بخش® LEED  فضای  تجاری فضای تخصیصی

 

 سبز حافظ تایید مورد که®  Staron ی رویه ازسطوح که دهنده توسعه یا و سازنده معمار، هر برای فرایند کردن ساده 

GREENGUARDمیدهند قرار استفاده مورد خانواری چند مسکن های روژهپ و سازمانی  تجاری های پروژه در میباشد   

 خود از کمتری ای گلخانه گازهای که مصالحی برای®  LEED گواهینامه صدور طوالنی فرآیند برای که خواهد نمی دیگر

 بمانند منتظر صندلی و مبلمان های سیستم و میکنند ساتع

 

 و نداده قرار تایید مورد را سرویسی و شرکت و محصول هر®   LEED سبز سازی ساختمان بندی رتبه سیستم:  توجه

 نتشرم و دسته بندیو نکرده دنبال را آنها زیستی محیط کیفیت و  محصوالت به مربوط اطالعات نیز ما و نمیکند ترویج

 لک خصوصیات اساس بر ساختمانها زیستی محیط عملکرد با که است گواهینامه صدور سیستم یک®  LEED.  نمیکنیم

 رعایت ی برپایه بلکه پردازد نمی اعتبار اعطای به خاص محصولی از استفاده مبنای بر USGBC .دارد سروکار پروژه

 مستندات الگوهای و USGBC’s  بندی رتبه های سیستم تمامی.میکند عمل ما بندی رتبه سیستم در موجود استانداردهای

 هستند دریافت قابل www.usgbc.org/leed در رایگان صورت به همراه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 SCS درباره

 

 SCS (علمی های سیستم گواهینامه _ )زمینه در مستقل گواهینامه صدور در 

 پیشتاز جهان در دهه، دو از بیش برای و پایداری و زیست محیط مطالبات ی

 با را گواهینامه صدور های برنامه و شده شناخته ی استانداردها SCS .است

 تماعیاج پاسخگویی زیست، محیط بهسازی از سطح باالترین به دستیابی هدف

 SCS های برنامه.است داده عهتوس المللی بین سطح در محصول عملکرد و

 محصوالت تولید  دستاوردهای شناخت اقتصاد، از  وسیعی ی گستره

 و ها گل شیالت، جنگلداری، و، غذایی صنایع پردازش و اداره کشاورزی،

 محصول، تولید کار و کسب و کننده مصرف سبز، ساختمان انرژی، گیاهان،

 کند می تایید SCS  مواد محتوای گواهینامه.  اجتماعی مسئولیت کردن متحد و

 زیست صدمات رساندن حداقل به برای مسئوالنه کار حال در سامسونگ که

 .است ساخت فرایند طول در محیطی

 بازدید فرمایید.  www.SCScertified.com لطفا از بیشتر، اطالعات کسب برای

 

  USGBC درباره

 

 است انتفاعی غیر سازمان یک( USGBC) متحده ایاالت سبز ساختمان شورای

 USGBC.  را ایدار های محله و مدارس، ها، بیمارستان ها، خانه    ها تجارت که

® LEED بخش طریق از آموزش و سبز سازی ساختمان های شیوه توسعه به

  سبز سازی ساختمان بندی رتبه  سیستم( .انرژی و محیطی طراحی رهبری)

 و®  Staron  ی رویه سطحوح ی تولیدکننده ،SDI سامسونگ™ . 

Radianz ®روند می شمار به فعلی اعضای از کوارتز سطوح محصوالت ..

 .کنید مراجعه www.usgbc.org لطفا بیشتر، اطالعات کسب برای

 

http://www.scscertified.com/
http://www.usgbc.org/


 

 

 

 

  LEED درباره

 افتهی توسعه  متحده ایاالت توسط™   سبز سازی ساختمان بندی رتبه  سیستم ،®(LEED)انرژی و محیط طراحی در پیشتاز

 و رشد های برنامه و پایدار و سبز سازی ساختمان ی شیوه کارگیری به( USGBC) سبز سازی ساختمان شورای. است

 .کند می ترغیب را توسعه

 برای® LEED از دیگران و دولتی، مقامات ساز، و ساخت مدیران داخلی، طراحان مهندسان، تاسیسات، مدیران  معماران،

 کوارتز سطوح محصوالت® Radianz و® Staron رویه سطوح.. کنند می استفاده پایداری به محیطساخته تبدیل به کمک

 هستند ها پروژه از بسیاری برای 2009 سال® LEED بندی رتبه باسیستم همکاری  شرایط واجد

 


