
 پُکً

 

غذٍ ّ بَ صْرت داًَ ُای ریس ّ درغت   رضیذى بَ ضطح زهیي ضرد در زهاى ُای دّر گذازٍ ُای آتػفػاًی پص از

درآهذٍ اًذ کَ بَ آى پْکَ هی گْیین کَ ایٌک در هعادى هختلف غِرضتاى قرٍّ اکتػاف ّ برداغت هی غْد . ًام علوی 

 .آى اضت ضتحکام باال ّ ضبکیا اضت . از بارزتریي ّیژگی ُایع )Pumice( پُمیس آى

 غیب بٌذی در ضاختواى ّ در بطیاری از هْارد جِتهعذًی از هقاّهت باالیی برخْردار اضت  پُکً بتي ضاختَ غذٍ با

 .اضتفادٍ هی غْد

یکی از بِتریي در ًْع خْد در توام کػْر اضت کَ کیفیت آى برای تواهی عسیساًی کَ در صٌعت ضاختواى  قرٍّ پُکً

با تْجَ بَ ّزى پاییي ّ هقاّهت باالی خْد در زهیٌَ ضبک ضازی ضازٍ بطیار  پُکً . در حال فعالیت ُطتٌذ آغکار اضت

ُای ضایر هٌاطق کػْر ّ ُوچٌیي ضختی  پُکً ا تْجَ بَ ّزى پاییي تر ًطبت بَب ایه مادي معدوی . هْرد تْجَ اضت

 . بیػتر ّ هقاّهت باالتر خْد گسیٌَ هٌاضبتریطت

با تْجَ بَ خصْصیاتی کَ از آى عٌْاى غذ دارای هػتریاى زیادی در ضراضر کػْر اضت ّ در ضاختواى  قرٍّ پُکً

ضازی کاربرد ُویػگی پیذا کردٍ اضت بطْری کَ ضاختواًی را ًویتْاى یافت کَ در آى از ایي هادٍ هعذًی پر 

 . کاربرداضتفادٍ ًػذٍ باغذ

در ضطح کػْر در خذهت غوا ُن هیٌِاى عسیس اضت . غوا  پْکَ هعذًی غرکت بام پْکَ قرٍّ با ارائَ برتریي ًْع

هْرد ًیاز خْد با هِذًص ضاختواى ّ یا با بٌای ضاختواى خْد صحبت کٌیذ  پُکً عسیساى هی تْاًیذ برای اطالع از ًْع

 . یا جِت دریافت هػاّر با غوارٍ زیر تواش بگیریذّ 

ُوْطٌاى عسیس تْجَ داغتَ باغٌذ کَ در ُر ًقطَ از کػْر عسیسهاى کَ باغٌذ هی تْاًٌذ با یک تواش تلفٌی ضفارظ 

 .خْد را ثبت ًواییذ ّ در اضرع ّقت بار خْد را در هحل تحْیل بگیریذ

 : تُاوید با شماري زیر تماس بگیریدَ یا جٍت مشاَري می  ٌمُطىان گرامی برای خرید
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