مواقف السيارات
بالداخل
الحل الشامل لمواقف السيارات

الجدران واألسقف

األعمدة

األرضيات

العالمات

مصمم
خصيصا لمواقف
ً
السيارات

ُيعــد موقــف الســيارات المــكان األول الــذي يتفاعــل معــه العميــل
داخــل المبنــى .فهــو بمثابــة بدايــة رحلتــه ونهايتهــا ،لذلــك ينبغي
انطباعــا جيـ ًـدا لديه .ســيؤدي موقف الســيارات المشــرق
أن يتــرك
ً
جيــدا إلــى رفــع الحالــة المزاجيــة للســائق،
والملــون والمضــاء
ً
شــعوره بالترحــاب وجعلــه أكثــر حماســة بشــأن التجربــة المقبلــة.
حــل مواقــف الســيارات المتكامــل مــن جوتــنُ ،يعــد مجموعــة
صنعــة لتبــث الحيــاة فــي
المبتكــرة
والم َ
ُ
فريــدة مــن الدهانــات ُ
مواقــف الســيارات ولتحــول القيــادة وصــف الســيارة إلــى تجربــة
ممتعــة للســائقين.

تريد معرفة المزيد؟

استمر بالقيادة
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مـو
قـف
السيــارات
الرحلة إلى
مواقف
السيارات

دعونا نذهب في جولة لنكتشف كيف
يؤثر موقف صف السيارات المطلي
بدهانات جوتن على تجربة السائق.
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تفضل من هذا
الطريق.
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ً
مدخل
اصنع
فخما
ً
مطليــا بدهانــات جوتاشــيلد ستشــعر بالفــرق علــى الفــور .ســوف
عنــد دخولــك موقــف ســيارات
ً
ُي َح ِّســن المدخــل الجــذاب وألــوان الجــدران المشــرقة والنظيفــة مزاجــك لتمنحــك رؤيــة أوضــح.
كمــا سترشــدك الدهانــات العاكســة ،وتشــجعك علــى القيــادة أكثــر والبحــث عــن المــكان المثالــي
لصــف الســيارة.
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الجدران واألسقف

جوتاشيلد كاربو
•
•
•
•

مضاد للكربنة
انعكاسي
سهل التنظيف
متاح بألوان موقف السيارات
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حـدد
طريقــك

األعمدة

جوتاشيلد كاربو

مطلــي بدهانــات جوتاشــيلد حيــث تجعــل األعمــدة
لحســن الحــظ أنــت فــي موقــف ســيارات
ّ
ُ
النابضــة بالحيــاة صــف الســيارة أكثــر ســهولة ومتعــة .يضمــن الطــاء الداكــن والملــون عــدم
تفويــت أي منعطــف أو القيــادة فــي اتجــاه خاطــئ أو خــدش ســيارتك فــي عمــود( .وفــي نهايــة
تمامــا أيــن تجــد ســيارتك).
زيارتــك ،ســتعرف
ً
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•
•
•
•

مضاد للكربنة
انعكاسي
سهل التنظيف
متاح بألوان موقف السيارات
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بصف
استمتع
ّ
سيارتك
مــع توجهــك أخيـ ًـرا نحــو مــكان صــف الســيارة ،ســوف ترشــدك منطقــة وقــوف الســيارات المطليــة
بدهانــات جوتافلــور بأمــان ،وبفضــل خصائصهــا الفائقــة المقاومــة للتــآكل ســوف تحــول دون أي
فرصــة لالنــزالق .يتميــز مــكان وقــوف ســيارات بالنظافــة والخلـ ّـو مــن الشــروخ ،ممــا يســمح لــك
بالوقــوف بثقــة وممارســة عملــك باطمئنــان.
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األرضيات

جوتافلور
•
•
•
•

مقاوم للتآكل
مقاوم لألشعة فوق البنفسجية
مقاوم للمواد الكيميائية
يتمدد/يسد الفجوات
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تجول
ّ
بسهولة

العالمات

جوتافلور

بعــد يــوم مرهــق ،كل مــا تتمنــاه هــو أن تجــد ســيارتك وأن تغــادر الموقــف فــي أســرع وقــت
ـي فــي
المضـ ّ
ممكــن .تســاعدك عالمــات جوتافلــور المرئيــة بوضــوح والمقاومــة للتــآكل علــى ُ
طريقــك عبــر موقــف الســيارات مباشــرة نحــو الخــارج.
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•
•
•
•

ثبات اللون
مقاوم للمواد الكيميائية
متعدد األلوان
يحتفظ بلمعان اللون
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غادر وتَ َذكَّر
هذه التجربة
وجهتــك للدخــول وســاعدتك علــى صــف ســيارتك
عنــد خروجــك ،ســتالحظ أن أيــدي المســاعدة التــي ّ
توجهــك مــرة أخــرى للخــروج بأمــان .وأنــت
بأمــان وســط أجــواء نظيفــة ومشــرقة ،هــي نفســها اآلن ّ
تقــود ســيارتك وتنظــر عبــر المــرآة الخلفيــة ،ســتدرك أن مــا مــررت بــه للتــو كانــت تجربــة ممتعــة للغايــة.
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الجدران
واألسقف

األعمدة

األرضيات

العالمات

جوتاشيلد كاربو

جوتاشيلد كاربو

جوتافلور

جوتافلور
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دهانات مواقف
السيارات طويلة األمد

تعرف إلى
الخبير

حل مواقف السيارات المتكامل من جوتن للجدران
واألسقف واألرضيات واألعمدة.

جوتاشيلد
كاربو

ديد

ج

للجدران واألسقف واألعمدة
9904

1105

9918

9908

مضاد للكربنة
يكافح انبعاثات الكربون ويقلل من التآكل.

سهل التنظيف
يمكن إزالة أي عالمات أو بقع بسهولة.

انعكاسي
إضاءة أفضل للمساحات بفضل خصائصه االنعكاسية.

0520

0568

0567

1194

مجموعة األلوان

مجموعة كاملة من األلوان لجميع احتياجات مواقف
السيارات.

االختبارات
مقاومة انبعاث ثاني أكسيد الكربون – EN 1062-6

20163

انتقال بخار الرطوبة – EN ISO 7783

12045

4890

12122

مقاومة الماء والسوائل – EN 1062-7
مقاومة التشقق وسد الفجوات – EN 1062-7
نفاذية الماء – BS EN 12390
قابلية الغسيل – ISO 11998
انعكاسية الضوء – ASTM E903

4445

7647

4888

7563
أمرا في غاية األهمية ،يرجى طلب عينة من اللون.
عندما تكون مطابقة اللون ً
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تعرف إلى
الخبير

حل مواقف السيارات المتكامل من جوتن للجدران
واألسقف واألرضيات واألعمدة.

طالء أرضيات
ومتميز
صلب
ّ

جوتافلور

لمواقف السيارات والممرات وساللم

مضاد للتآكل

يقاوم التآكل الشديد الناجم عن التعرض المستمر لحركة
مرور المركبات.

مقاوم األشعة فوق البنفسجية

قادر على تحمل األشعة فوق البنفسجية القوية والظروف
المناخية القاسية.

مقاوم للمواد الكيميائية

يحمي من المواد الكيميائية القوية المفعول ،وتسرب
النفط وغيرها من السوائل الموجودة في مواقف
السيارات.

يتمدد ويسد الفجوات

مجموعة نظام ترافيك ديك

مجموعة نظام ترافيك ديك

 X 1جوتافلور اس اف برايمر 150

 X 1جوتافلور اس اف برايمر 150

 X 1جوتافلور بي يو يونيفرسال

 X 1جوتافلور جالس فالك إتش إس

 X 1إضافات عدم االنزالق (حجم وسط)

 X 1إضافات عدم االنزالق (حجم وسط)

 X 2جوتافلور بي يو توب كوت إتش إس

 X 2جوتافلور بي يو توب كوت

له قدرة فائقة على سد الفجوات والتي تمنع األضرار
الهيكلية والخرسانية من العناصر الخارجية.

االختبارات
اختبار التآكل – ASTM D 4060
مقاوم األشعة فوق البنفسجية – ASTM G53
مقاوم للمواد الكيميائية – ASTM D 543
التمدد – ASTM D 412
سد الفجوات – ASTM C 1305/ ASTM C 836

2230

257

368

لمزيد من االستفسارات ،يرجى التواصل مع .Jotun
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