
ساختمانیدر طراحی و تولید مدرن ترین تجهیزات پیشرو 

بزرگترین تولید کننده کفپوش های مدرن آلومینیومی و تجهیزات پارکینگی در ایران

مَتگُل



گلمت سیستم

در ورودى هاى مدرن گلمت تهيه شده از آلومينيوم و موکت يا پى وى سى مى باشد که با نصب آنکفپوش

،ىعدم لغزش و سر خوردگعدم ورود گرد و غبار،،کم تردد و پرتردد موجبات زيبايى مكانساختمان هاى

 .را به ارمغان مى آورد... پاکيزگى و

زيبايى

 ساختمانورود گرد و غبار به داخل عدم

جلوگيرى از لغزش و سرخوردگى

ار و هاى آلومينيومى مدرن گلمت به صورت توکار ،روکادرى همچنين پ. از ويژگی های اين کفپوش هاست

.پرتابل قابل نصب مى باشد

نظافت آسان

 نصب سريع و مطمئن



کفپوش مدل ساینا

این محصول ساخته شده از آلومینیوم ضخیم و موکت

میلی متر می باشد که جهت 21به ارتفاع یا 

.فضاهای با تردد بسیار باال طراحی و تولید گردیده است 

PVC



کفپوش مدل آمیتیس
این محصول ساخته شده از آلومینیوم 

میلی 21به ارتفاع و موکت یا 

متر می باشد که جهت فضاهای با تردد 

.باال طراحی و تولید گردیده است 

PVC



کفپوش مدل کامیال

وموکت به این محصول ساخته شده از آلومینیوم 

باشد که جهت فضاهای با سانتیمترمی 1ارتفاع 

.و تولید گردیده است پایین طراحی تردد 



کفپوش مدل رسپینا

محصول ترکیبی از آلومینیوم واین 

میلی متر 21با ترکیب موکت به ارتفاع 

می باشد که جهت فضاهای با تردد باال 

.طراحی و تولید گردیده است 

PVC



کفپوش مدل کارین

ازترکیب الستیک و این محصول ساخته شده 

به ارتفاع به همراه زه و قاب آلومینیومی موکت 

می باشد که جهت فضاهای با تردد سانتیمتر 1

.طراحی و تولید گردیده است پایین 



اکفپوش مدل ویست

این محصول ساخته شده از 

میلی متر می باشد 14ارتفاع به موکت و 

طراحی پایین که جهت فضاهای با تردد 

.و تولید گردیده است 

PVC



کفپوش مدل دلسا

پی وی سی این محصول ساخته شده از 

میلی متر می باشد که جهت فضاهای 14ارتفاع به 

و باز، مرطوب ، استخر و فضاهای صنعتی طراحی 

.تولید گردیده است 

(PVC)



کفپوش مدل نیکا

این محصول ساخته شده از آلومینیوم و 

می باشد که جهت فضاهای سانتیمتر 1ارتفاع به 

طراحی و تولید گردیده پایین ومرطوب با تردد 

.است 

PVC



کفپوش مدل وستا

این محصول ساخته شده از آلومینیوم و 

سانتیمتر می باشد که جهت 1به ارتفاع و موکت 

فضاهای با تردد پایین ومرطوب طراحی و تولید 

.گردیده است 

PVC



چمن مصنوعی
شرکت گلمت ارائه دهنده انواع چمن مصنوعی با تراکم 

می باشد ( میل40میل و 35میل، 30میل، 25) مختلف چمن 

. ماه گارانتی است 36که شامل 



آلومینیومی گلمتهایترمز پلهانواع 

ترمز پله تک

ترمز پله جفت

سانتیمتر8و 4به طول  PVCترکیب آلومینیوم و



یترمز پله نبشی آلومینیوم

LED ترمز پله



ترمز پله سیلیس 

یترمز پله الستیک
PVC ترمز پله



(گارد کرنر گلمت)محافظ ستون 

اع محافظ ستون گلمت ساخته شده از الستيک درجه يک به ارتف

نگ می باشد که عالوه بر زيبايی پارکي 75mmو عرض  100cmو90

را باعث عدم آسيب ديدگی و ماليدگی خودرو بوده و خرابی و تنش

.در هنگام پارک به صفر می رساند

محصول دارای طراحی بی نقص بوده و به دليل وجود نوارهای اين 

ا می شب رنگ ديد در شب را آسان می کند و زيبايی و نظم را به فض

.بخشد

همچنين از محافظ های ستون گلمت می توان در کنج های تيز 

.مدارس، مهد کودک ها و مراکز آموزشی و درمانی استفاده کرد



محافظ دیوار
کار استاپ 



کاسه توالت های استیل

تان ها پارک ها و مساجد  و بيمارس–تجاری -اين کاسه توالت ها برای کليه سرويس بهداشتی های مراکز عمومی 

:که در زير به  برخی از مزايای آن اشاره می شود .قابليت بسيار بااليی می باشد دارای .. ...و 

عدم شکست و آسيب ديدگی در برابر سقوط اجسام و ضربه •

عدم جرم گرفتن کاسه توالت های استنلس استيل •

عدم نشست آب و عايق کاری بهينه •

عدم بريدگی وآسيب ديدگی لعاب •

تنها کاسه توالت آنتی باکتريال در ايران•



متاستیل گل توالت کاسه 



سینک روشویی لندکابین ب-سینک روشویی 



مشتريان مااز بعضی رزومه اى مختصر 
شهرداری تهران

 ایرانبیمه

 ایرانمهر بانک

بانک آینده

 دیبانک

 بانكى نور موسسه

 ایرانکانون بازنشستگان صنایع فوالد

 مجموعه کشتیرانى مختارى

 چشم پزشكى نور کلینیک

دبستان خاتم

بیمارستان امام خمینی مشهد

بیمارستان پاستور قزوین

بیمارستان میمنت

 آبادبیمارستان شهدای یافت

مجموعه تات البرز

هتل پارسیان استقالل تهران

هتل حیات مشهد

هتل الماس کیش

 تهرانهتل پارسیان کوثر

مجتمع ایران مال

مجتمع تجاری اسكای سنتر

 تجارى آیریک سنتر مجتمع

 آیسانمجتمع تجارى

 مجتمع تجارى کسرى مال

 چهلستونمجتمع تجاری

 تجاری لیلیوم کرمانشاهمجتمع

 شرکت سامسونگ

 شرکتcma فرانسه

 مجتمع پردیس زندگى

شهر فرش

اداره برق شیراز

 شاندیز جردنرستوران

بازار سنتی ستارخان

برج سپهر نیاوران

رستوران شاندرمن خاورمیانه

رستوران زاهد العراقی

برج بهار زعفرانیه

 نفتوزارت

 اوینزندان

 هیوندایى کره  شرکت

ایران خوردو

شرکت ویتانا

 بندرشرکت جنوب دریا

 نایبرستوران



ارتباط با ما

( :تهران)مرکزی دفتر 

88551417-021

www.mkg-co.com

info.mkg-co.ir

88106394-021

آدرس

برج ستاره –نبش کوچه یكم –خیابان وزرا –تهران 

28واحد –8طبقه 

09121966102

88703105-021

09911235961

http://www.mkg-co.com/
http://www.golmat.com/

