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تهرانیصنعتیتولیدیگروه

ونخکتتهرانزرنخ،تهرانشرکتسهبرمشتملتهرانیصنعتیتولیدیگروه

.شدتاسیسقزوينالبرزصنعتیشهردر1370سالدرنختکرنگ

نخانواعشاملتولیدیگروهاينمحصوالتPOYنخوDTYنايلونواسترپلی

بارنگیهمچنینوبراقوماتنیمهمات،صورتبهمختلفهایظرافتدر6

.شوندمیعرضهمشتریسفارشبهتوجه
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شرکت تهران زرنخ
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نخانواعتولیدمنظوربه1376سالدرزرنـختهـرانتولیـدیشرکتPOY

.شدتاسیساستـرپلیونايلون

يافتهآرايشنیمـهنـخواحدايندر(POY)فرآينـددراسترپلیونايلون

تحتوBarmagوRhodiaپیشرفتهآالتماشینازاستفادهباريسیذوب

Dopedروشبهرنگینخانواعتولید.شودمیتولیدمکانیزهکنترل Dyeing

.داردوجودالیافتولیدمرحلهدررنگیهـایمستـربـچازاستفـادهبا
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شرکت تهران تک نخ
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شدهتکسچرهنختولیدهدفبا1371سالدرنختکتهرانتولیدیشرکت

DTYشدتاسیسسالدرتن4000تولیدظرفیتبااسترپلیونايلون.

تکسچرايزينگ-کششپیشرفتهآالتماشینکارگیریبهRieter-Scragg

.استآوردهفراهمرااسترچنخانواعتولیدامکان
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شرکت تک رنگ نخ
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نـخانـواعرنگـرزیهدفبا1374سالدرنـختکرنـگتولیـدیشرکـت

اين.شدتاسیسسالدرتن1500ظرفیتباPOYوDTYاسترپلیونايلـون

رنگـرزیقابلیـتازThiesرنگـرزیآالتماشیـنازگیریبهرهباواحد

Packagedروشبـهنـخانـواع Dyeingبهتوجهباوکیفیتبهترينبا

.استبرخوردارمشتریتقاضای
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(نانو)نخ نايلون ضد میکروب 

رهمخاطبهراانسانسالمتتوانندمیهامیکروبازانبوهیحضوردلیلبهمنسوجات

وبدبویمولدوزابیماریهایباکترینظیرهايیارگانیزممیکرومنسوجات.بیاندازد

.کنندمیحملراهاقارچهمچنین

ضدمیکروبنخBACTEXمذاببارویاکسیدونقرهنانوذراتاختالطازاستفادهبا

.شودمیتولیدريسیذوبفراينددرپلیمر
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:نخ ضدمیکروب نانو تهران زرنخ از مزايای ذيل برخوردار است

به دلیل ورود نانوذرات در مرحله تولید الیاف خاصیت ضد میکروب اين الیاف پايدار است.

مشکالت ترکیب نانوذرات اکسید روی و نقره در تولید اين الیاف عالوه بر ايجاد خاصیت ضدمیکروبی ،

.به کارگیری حجم زياد نانوذرات نقره را نخواهد داشت

نانوذرات به کارگرفته شده در اين الیاف در اثر شستشو و سايش از الیاف خارج نمی شود.

منسوجات تهیه شده از اين الیاف از خاصیت ضد بو نیز برخوردار هستند.

ه و بوی نامطبوع در پوشاکی نظیر جوراب ناشی از رشد میکروب ها در محیط گرم و مرطوب بدن بود

جلوگیری از رشد میکروب ها منجر به جلوگیری از ايجاد بوی نامطبوع می شود
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BACTEXنحوه عملکرد نخ نانو ضدمیکروب 
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گواهی های نخ ضد میکروب نانو
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نخ ضد میکروب نانو دارای نشان سیب سبز سالمت از سازمان غذا و دارو
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موارد کاربرد نخ های ضد میکروب نانو
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..ش و انواع پوشاک به ويژه منسوجاتی که در تماس مستقیم با پوست هستند همچون جوراب، زيرپو•

انواع پوشاک که در معرض آلودگی های میکروبی قرار می گیرند•

...منسوجات مورد استفاده در کاالی خواب همچون روتختی، روبالشی و •

...منسوجات مورد استفاده در وسايل حمل و نقل عمومی همچون روکش صندلی خودرو و•

....کف پوش ها به ويژه در مکان های عمومی همچون مکان های مذهبی، •



COOLTEXنخ خنک کننده 
نخCOOLTEXعرقتورطوبتسريعانتقالامکانازمقطعسطحشکلتغییردلیلبهزرنختهران

.استبرخورداربدن

ريع ترسانتقالسببموئینگیخاصیتطريقازالیافمقطعسطحدرمیکرومتریکانال هایوجود

.می شودمنسوجازرطوبتتبخیرروندافزايشسببلذاوشدهمنسوجازوسیع تریسطحبهرطوبت

درودهشتامینفردبدنازتبخیربرایالزمگرمایاست،گرماگیرفرآيندیتبخیرکهآنجايیاز

يجاداخنک کنندهمنسوجازکنندهاستفادهشخصبرایمطبوعیخنکیوخشکیاحساسنتیجه

.می شود
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COOLTEXنخ خنک کننده نحوه عملکرد 
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و COOLMAXمقايسه عملکرد موئینگی پارچه معمولی، پارچه 

COOLTEXپارچه 
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موارد مصرف نخ های خنک کننده 
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انواع پوشاک ورزشی•

انواع پوشاک مورد استفاده در فصول گرم و سرد سال•

انواع کفش های ورزشی•

منسوجات کاالی خواب•

لباس کار •



تماس با شرکت تهران زرنخ
www.zarnakh.com

دفتر مرکزی

3/1واحد –3طبقه –برج بیژن –ابتدای خیابان بهروز –میدان مادر –بلوار میرداماد –تهران 

0۲1-۲۲۲551۲7-۹: تلفن

0۲1-۲۲۲55130:فکس 

 بازاردفتر

15پالک –سرای قدسیه –بازار بزرگ –تهران 

0۲1-556۲۸11۹،55600706: تلفن 

0۲1-55۸۹354۹،5560۹660: فکس 

کارخانه

1۲نبش حکمت –ابن سینای جنوبی –شهر صنعتی البرز قزوين –قزوين 

0۲۸-3۲۲۲0060, 0۲۸-3۲۲۲0070:تلفن 
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تلگرام

۸07641۲۹0۲۹۸+

واتزاپ

۲۲۲551۲7۲1۹۸+
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