کناف چیست؟
کناف با توجه به شرایط استفاده و نیاز در ضخامت ها متفاوتی عرضه میگردد که انواع را میسازند .اگر بخواهید از مزایای سقف
کناف مطلع شوید پس باید این موضوع را بدانید که این سازه یکی از بهترین و کم هزینه ترین مصالح ساختمانی است که این مهمترین
مزیت آن می باشد اما مزایای میتواند سازندگان را قانع کند که از این سازه حتما در ساخت و ساز خود استفاده کند که این مطلب
میتواند در محبوبیت آن نقش اساسی داشته باشد .همه ی این مواردی که ذکر شد تنها بخشی از مزایای سقف کناف میباشد و این مزایا
و این گونه سازه ها نشان دهنده ی آن است که ما چقدر زندگی روزمره ای خود به پیشرفت های تکنولوژی و صنع مدیون و مرهون
هستیم .این سیستم از هر لحاظ بررسی شده و به نظر میرسد مشکل چندان مهم و ناخوشایندی ندارد.

کناف سقف
با توجه به طرح و ساختار متفاوتی که دارد ممکن است نیازمند صرف وقت و هزینه های متفاوتی داشته با شد که این عامل حتی در
تعیین قیمت کناف هم نقش مهم و به سزایی دارد .درحال حاضر در شرکت ها و سازمان های مختلفی که در زمینه اجرا فعالیت دارند
بعضی از این شرکت ها نسبت به سایرین موفق تر عمل کرده اند و در جذب مشتری بهتر فعالیت داشته اند اما دلیل اصلی موفقیت
آنها توانایی آنها در درستی بوده است .اجرای توسط کناف کار صورت می گیرد که به جرات میتوان گفت کار آنها نسبت به سایر
کسانی که در زمینه ی ساخت و ساز فعالیت دارند مدرن تر و تمیز تر است .این کار بدین سبب مدرن است که از وجود ابزارها و
روش های قدیمی در آن خبری نیست.

دیوار کناف
از گذشته تا به حال انسان همواره به فکر ساخت و ایجاد سرپناهی برای محافظت از خود و در امان ماندن از خطرات و مشکالتی
متعدد بوده است و تا آنجایی که میتوانسته سعی در بهبود رویه ی ساخت منازل برای خود کرده است  .در ابتدا خانه هایی که ساخته
می شد اغلب از مواد و مصالحی چون کاهگل،چوب و مواردی مشابه بوده است،اما از آنجایی که بشر برای برآورده کردن نیاز
هایش هیچ گاه آرام نمینشیند و همواره درصدد رفع نیازهای خود است ،ساختمان سازی و خانه سازی پیشرفت های زیادی داشته است
که از جمله این پیشرفت ها میتوان به مواردی چون و دیوار کناف اشاره کرد که بشر را در ساخت پناهگاهش یاری میکند .اما
حقیقت و یا به عبارتی دیوار یا  ،dry wallدیوارهای هستند که قابلیت باربری ندارند.

عکس کناف
در تعیین قیمت کناف عوامل متعدد و گوناگونی نقش دارند که شامل مواردی چون:متراژ کل،پانل مورد استفاده برای نصب،ضخامت
پانل،ارتفاع فضای مورد نظر ،حجم و میزان تاسیسات موجود در زیرسقف اصلی،برند مصالح ،تیپ اجرایی مورد نظر وخیلی از
موارد دیگر در نهایت قیمت را تعیین میکنند .شرکت ها و سازمان هایی که در صنعتکناف فعالیت دارند هر کدام ممکن است قیمت
های متفاوتی داشته باشند اما اکثر آنها در یک محدوده قیمت هایی را دارند .برای فردی که می خواهد از آن استفاده کند بسیار مهم
است زیرا سازندگان با استفاده از کناف در ساختمان ها می خواهند از هزاین اضافه و بیهوده جلوگیری کنند و در صورتی که زیاد با
شد ممکن است از انجام آن دست بکشند و از ادامه ی کار منصرف شوند.
.

قیمت کناف
این شرکت از همان ابتدا با استقبال مردم مواجه شد و توانست در مدتی کوتاه جایگاه خود را در میان سازندگان و سازه های
ساختمانی پیدا کند و سرانجام آنقدر موفق عمل کرد که آوازه ی آن در میان تمام ملل ها پیچید و سایر کشور ها خواستار آن شدند که
راه ورود این پیشرفت عظیم تکنولوزی را به درون خود هموار سازند .سرانجام شرکتکناف با گسترش کار خود در حوزه ی ساخت
و ساز خشک توانست نام خود را در میان کشور های مختلف به مراتب باالیی برسد و یا به تعریفی جای پای خود را در بازار ساخت

و ساز محکم کرد .این شرکت خانوادگی هم اکنون در سطوح بین المللی نمایندگی ها و شرکت های خدماتی خود را عرضه کرده است
و از این راه در اشتغال زایی برای افرا د نیز موثر واقع شده است.

اجرای کناف
حتی در کشور خودمان هم نمایندگی در حال توسعه در همه ی استان ها و شهر های خودمان است .توسعه ی نمایندگی کناف بنا به
درخواست افراد جامعه صورت گرفته است و به نحوی در گرو نیازهای سازندگان است که روز به روز نسبت به آن افزایش می یابد
در نتیجه باید سازمان هایی پدید آیند که نیاز را برطرف کنند،مهمترین عامل در محبوبیت که موجب گسترش آن و شده است این است
که این سازه در کاهش هزینه ها و هم چنین تمیز بودن بنایی بسیار نقش موثر و به سزایی دارد .مراجعه به نمایندگی معتبر در بهره
بردن از یک اجرای عالی و زیبا بسیارمهم است،در حال حاضر یکی از این نمایندگی که در عرصه ی جزو معتبرترین ها به حساب
می آید شرکت نوین ساخت را می توان معرفی کرد.
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