
أفالم العزل الحارري من نانو سيارميك



02

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد

الضمان؟
ضمان مدى الحياة 

PVD
التصنيع

كيف يتم تصنيعها ؟

كم سيكون أكثر 
برودة؟

8-6 درجة مئوية حسب 

حجم الواجهة الزجاجية 

ماهو العازل الحارري بترسيب البخار الفيزيايئ ؟

هل أفالم العزل الحارري متوفرة بدرجات مختلفة؟

النالعازل الحارري هو صبغة من السيارميك عبارة عن غشاء رقيق نانو بلوري مزدوج عايل األداء من نيتريد التيتانيوم.

العازل الحارري ينقل أعىل نسبة من الضوء المريئ مع أقل انعكاس للضوء المريئ عيل عكس افالم الحماية األخرى 

الموجودة حالًيا يف السوق.

تصل   )TSER( فائقة  حرارية  حماية  مع  سيراميك  نانو  بتركيبة  الحراري  العازل  ييتميز 

 95% إىل  يصل  ما  تحجب  اليت  الطبقات  متعددة  سيراميك  النانو  وتقنية   ،  83% إىل 

الضارة.  البنفسجية  فوق  األشعة  %100 من  و  الساخنة  البنفسجية  فوق  األشعة  من 

اإلشعاع مسؤول عن سرطانات الجلد والشيخوخة المبكرة وتلف خاليا الجلد.

يحمي العزل الحراري جميع الديكورات الداخلية بنسبة %100 من تغير اللون.

الفلم األفضل عيل النوافذ ؟

متوفر بنوعين مختلفين و 6 ألوان مختلفة , و تمنحك هذه النوعيات المرونة 

لتحويل الزجاج األمامي الخاص بك عىل الفور إىل شكل جديد.

أفالم العزل الحارري يتم تصنيعها من صبغة السيارميك باستخدام الترسيب الفيزيايئ 

للبخار )PVD( حيث تتشكل الجزيئات النانوية المعدنية الخزفية عن طريق شوائب 

أكسيد التيتانيوم )TiOxNy( يف طبقة نانوكريستالين.

كيف يتم تصنيعها ؟



ارتِق بالراحة والحماية إىل المستوى التايل
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Type                            TSER                        
سيراميك رويال 70 57                        
سيراميك رويال 60 58                        
سيراميك رويال 50 64                        
سيراميك رويال 35 73                        

سيراميك رويال 20                        78

سيراميك رويال 05

سيراميك بريميوم 70

سيراميك بريميوم 50

سيراميك بريميوم 35

83                        
50                       
57                        
63                        

عازل للحرارة

كتلة األشعة فوق البنفسجية 100%

إشارة واضحة وضوح الشمس

رؤية جديدة

وضوح رائع

وهج أقــل

اضافة الخصوصية

ضمان مدى الحياة

اختر التظليل  الخاص بك

سيراميك بريميوم 20 72                        
سيراميك بريميوم 05 83                        

73%                         95%                         100%                        
63%                         95%                         100%                        
55%                         95%                         100%                        
35%                         91%                         100%                        
20%                         93%                         100%                        
5%                         95%                         100%                        
78%                         80%                         100%                        
50%                         80%                         100%                        
35%                         83%                         100%                        
35%                         83%                         100%                        
35%                         83%                         100%                        



الرائد يف الصالبة تاجر                  

 ستكون زبوننا ايل االبد

الدهانات األخرى ببساطة ليست قوية بما فيه الكفاية!

برد منزلك بـ “أروع أبيض” )انعكاس شميس كيل( بنسبة 

88%

NANO-CERAMIC®      THE NEW GENERATION COATINGS NANO-CERAMIC.COMNANO-CERAMIC.COMNANO-CERAMIC®      THE NEW GENERATION COATINGS NANO-CERAMIC.COM


