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 البانيل والكورنيش
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WP 48

 البانيل والكورنيش

 بانيل ستون للرخاميات

(بانيل فوم 4 سم/ 6 سم/ 8 سم/ 10 سم/ 12 سم/ 15 سم) 



. متوفر جميع القياسات

. ميكن تصنيعه عدة ألوان من الرخاميات

 4 سم

  6 سم

 8 سم

 10 سم

 12 سم

 10 سم

 10 سم

 15 سم

 كورنيش علوي

 8 سم



WP 36

(بانيل فوم 4 سم/ 6 سم/ 8 سم/ 10 سم/ 12 سم/ 15 سم) 

 بانيل فوم داخيل

 البانيل والكورنيش



. متوفر جميع االلوان

 املعروضة يف الكتالوج

 4 سم

 6 سم

 8 سم

 10 سم

 15 سم

 12 سم

 كورنيش علوي
8 سم

 كورنيش أسقف و مطابخ
 15 سم
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 بانيل فوم داخيل خارجي

 البانيل والكورنيش
(بانيل فوم 4 سم/ 6 سم/ 8 سم/ 10 سم/ 12 سم/ 15 سم) 



 4 سم

 6 سم

 8 سم

 10 سم

 12 سم

 15 سم

 كورنيش علوي

 8 سم

. متوفر جميع االلوان املعروضة

 يف الكتالوج- بدون فيلم

. ألوان مطابقة لأللواح

. ألوان سادة



الزوايا

H ،U، مطبوعU, د اخيل90، خارجي 90,  اسقف

WP 63



H

U مطبوعU 90 خارجي

داخيل 90 أسقف

. سادة غري مطبوع

. أبيض – بيج – بني

. سادة غري مطبوع

. أبيض – بيج – بني

. عرض 2.5 سم

. عرض 4 سم
. مطبوعة وجه او وجهني

. غري مطبوع

. متوفر جميع االلوان املعروضة يف الكتالوج

. سادة غري مطبوع

. أبيض – بيج – بني

. سادة غري مطبوع

. متوفر جميع االلوان 

املعروضة يف الكتالوج

. أبيض – بيج – بني

. عرض 4 سم



املواصفة الفنية ملنتجات مارسينا الصناعية

  -1

أ-   

بانيل ستون / فوم ( و مقاساتها ) 

* تصلح لالستعامل الخارجي بدون فيلم، و يتوفر جميع االلوان السادة،

لالستعامل الداخيل جميع ألوان الكتالوج

جــ-بانيل ستون و مقاساته

د-  

1- زاوية 90 خارجية سادة و مطبوع وجهة أو و جهني مبقاسني

     2.5* 2.5 سم و 4 * 4 سم.

٢- زاوية جمع 90 داخلية سادة أو مطبوع جميع األلوان.

٣- زاوية بداية و نهاية U سادة أو مطبوع جميع االلوان.

٤- زاوية H سادة أو مطبوع جميع األلوان.

٥- زاوية سقف سادة أو مطبوع جميع األلوان.

٦- زاوية وصل 90 خارجية سادة أو مطبوع جميع األلوان.

WP 2

4 سم - 6 سم - 10 سم - 12 سم - 15 سم، و بطول 3 مرت

ويتوفر بااللوان الرخامية و جميع االلوان السادة بشكلها الحجري و الوزن الثقيل.

4 سم - 6 سم - 10 سم - 12 سم - 15 سم، و بطول 3 مرت.

فوم ارتفاع 8 سم و سامكة 1.5سم و طول 3 مرت. 

ألواح PVC جدران و أسقف

 بعرض 30 سم، طول 2.9 م، سامكة 8 ملم، وزن اللوح

 6كغم للنخب األول و 3.8 كغم للنخب الثاين.

بانيل فوم وكورنيش 

الزوايا

ب-



WP 2

 PVC مالحظات ألواح

*متوفر بأكرث من 80 لون و ميكن تجهيز ألون خاصة

  للكميات التي تزيد عن 300 مرت مربع .

*ميكن تجهيز ألواح بطول أقصاها 7 مرت كام ميكن قص ألواح بأطوال مختلفة

  اذا كانت الكميات تصل ألكرث من 200 مرت مربع. 

*يتم تركيبها عىل جميع األسطح املستوية بغض النظر مثل الخشب أو الحديد 

  أو الجبسنغ بورد أو عىل القصارة الخشنة أو الناعمة املستوية. 

*ال يشتعل بالحرارة املبارشة بل يذوب عىل درجة حرارة فوق 150درجة. 

*لإلستعامل الداخيل فيستخدم لتغطية الرطوبة و تجميل الجدران و األسقف

  وإخفاء عيوب القصارة وهو عازل للصوت والحراره بنسبة 20 ٪. 

*ميكن تنظيفها و غسلها باملاء و الصابون و بدون مواد كاشطة أو مواد

  قلوية و حامضية. 

*ال ينتج روائح مزعجة وال غبار أثناء الرتكيب. 



www.marsina.joMarsina decor

MARSINA DECOR

07 9539 5222

Marsina is a leading decorative company in the Middle East placed 

in Jordan which constructs a convenient wall revolution by 

producing a green environmental decorative products to make life 

easy, safe, and wonderful.

High reputation in the world for our home improvement goods, 

steady quality and reasonable prices allow them to be used widely 

in Kitchens, airports, bathrooms, hotels, subways, shopping malls, 

hospitals, o�ces, commercial buildings, laboratories and more. 

Our goal is high technology to create brilliant world.

MARSINA DECOR
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