
 

 دلتا کولینگ   فیلمی   12گام  پکینگ    مشخصات

 PVC | PP: متریال

 میکرون  800میکرون تا  400: ضخامت

 M² / M³ 243: سطح مخصوص 

 MM 12: مجرای عبور هوا

 M² / M³ 4.3: میزان آب اسپری شده

 MM 1200 :طول 300: عرض و ارتفاع 

 سفید، مشکی، طوسی روشن  :رنگ 

 97: %درصد فضای خالی 

 KG 2.300: وزن 

 VC 60 / PP 85 – Cº: بیشترین دمای کارکرد

 قابلیت اسیدشویی|  دارای گرید دارویی|  )یو وی( UVضد |  آنتی باکتریال

 

 : اطالعات تماس 

بعد از اسد آباد،  آدرس کارخانه دلتا کولینگ: تهران شهریار، جاده شهریار به سمت آدران، 
 .صنایع تولیدی ایرانیان 8ها پالک جنب کشتارگاه قائم، کوی گل

 

 ییهندس خزام 09127678900 تماس: شماره ▪

 

 

 



 

 دلتا کولینگ   فیلمی   14مشخصات پکینگ گام  

 PVC | PP: متریال

 میکرون  800میکرون تا  400: ضخامت

 M² / M³ 220:  سطح مخصوص 

 MM 14: مجرای عبور هوا 

 M² / M³ 4.3: میزان آب اسپری شده

 MM 1200 :طول 300: عرض و ارتفاع 

 سفید، مشکی، طوسی روشن  :رنگ 

 97: %درصد فضای خالی 

 KG 2.300: وزن 

 VC 60 / PP 85 – Cº: بیشترین دمای کارکرد

 قابلیت اسیدشویی|  دارای گرید دارویی|  )یو وی( UVضد |  آنتی باکتریال

 

 : اطالعات تماس 

آدرس کارخانه دلتا کولینگ: تهران شهریار، جاده شهریار به سمت آدران، بعد از اسد آباد،  
 .صنایع تولیدی ایرانیان 8ها پالک جنب کشتارگاه قائم، کوی گل

 

 ییمهندس خزا 09127678900 تماس: شماره ▪

 

 
 

 



 

 دلتا کولینگ   فیلمی   16مشخصات پکینگ گام  

 PVC | PP: متریال

 میکرون  800میکرون تا  400: ضخامت

 M² / M³ 170:  سطح مخصوص 

 MM 16: مجرای عبور هوا 

 M² / M³ 4.3: میزان آب اسپری شده

 MM 1200 :طول 300: عرض و ارتفاع 

 سفید، مشکی، طوسی روشن  :رنگ 

 97: %درصد فضای خالی 

 KG 2.300: وزن 

 VC 60 / PP 85 – Cº: بیشترین دمای کارکرد

 قابلیت اسیدشویی|  دارای گرید دارویی|  )یو وی( UVضد |  باکتریالآنتی 

 

 : اطالعات تماس 

آدرس کارخانه دلتا کولینگ: تهران شهریار، جاده شهریار به سمت آدران، بعد از اسد آباد،  
 .صنایع تولیدی ایرانیان 8ها پالک جنب کشتارگاه قائم، کوی گل

 

 ییخزامهندس  09127678900 تماس: شماره ▪

 

 

 



 

 دلتا کولینگ   فیلمی   19مشخصات پکینگ گام  

 PVC | PP: متریال

 میکرون  800میکرون تا  400: ضخامت

 M² / M³ 148:  سطح مخصوص 

 MM 19: مجرای عبور هوا 

 M² / M³ 4.3: میزان آب اسپری شده

 MM 1200 :طول 300: عرض و ارتفاع 

 سفید، مشکی، طوسی روشن  :رنگ 

 97: %درصد فضای خالی 

 KG 2.300: وزن 

 VC 60 / PP 85 – Cº: بیشترین دمای کارکرد

 قابلیت اسیدشویی|  دارای گرید دارویی|  )یو وی( UVضد |  آنتی باکتریال

 

 : اطالعات تماس 

بعد از اسد آباد،  آدرس کارخانه دلتا کولینگ: تهران شهریار، جاده شهریار به سمت آدران، 
 .صنایع تولیدی ایرانیان 8ها پالک جنب کشتارگاه قائم، کوی گل

 

 ییمهندس خزا 09127678900 :تماس شماره ▪

 

 

 



 

 دلتا کولینگ   فیلمی   27مشخصات پکینگ گام  

 PVC | PP: متریال

 میکرون  800میکرون تا  400: ضخامت

 M² / M³ 112:  سطح مخصوص 

 MM 27: مجرای عبور هوا 

 M² / M³ 4.3: میزان آب اسپری شده

 MM 1200 :طول 300: عرض و ارتفاع 

 سفید، مشکی، طوسی روشن  :رنگ 

 97: %درصد فضای خالی 

 KG 2.300: وزن 

 VC 60 / PP 85 – Cº: بیشترین دمای کارکرد

 قابلیت اسیدشویی|  دارای گرید دارویی|  )یو وی( UVضد |  آنتی باکتریال

 

 : اطالعات تماس 

آدرس کارخانه دلتا کولینگ: تهران شهریار، جاده شهریار به سمت آدران، بعد از اسد آباد،  
 .صنایع تولیدی ایرانیان 8ها پالک جنب کشتارگاه قائم، کوی گل

 

 ییمهندس خزا 09127678900تماس:  شماره ▪

 


