
www.hometech-group.com

                                                               Magnetic Color Board

Flat No.31,First Floor,No.141(343 Building(,FELESTIN St., Across the way of 
Bozorgmehr St.
TEHRAN,IRAN
Postal code :1416934831



2

ویژگی های کالربرد:

کالر برد هوم تک چیست؟

e قابلیت جذب اشیا مغناطیس درتمامی سطح این برد
e استفاده از شیشه سکوریت
e رنگ ها و طرح های متنوع
e ... ایده آل برای مراکز آموزشی، ادارات، منازل و
e پاک شدن راحت متن
e سرعت باالی نوشتن
e صیقلی بودن سطح
e کیفیت ماندگار
e جایگزینی مناسب برای وایت برد ها
e پاکیزگی بیشتر
e جذابیت برای یادگیری و جلب تمرکز افراد
e سایزهای متفاوت و رنگ های متنوع
e ماندگاری رنگ
e  استفاده از تمامی سطح برد
e مارکر مخصوص برای رنگ های تیره

کالربرد صفحه نوشتاری شیشه ای است که دارای خاصیت 
مغناطیسی می باشد. کالر بردها محصوالت کاربردی و نسل 
جدیدی از بردهای نوشتاری می باشند با این تفاوت که از 

شیشه های سکوریت نازک و مقاوم و در رنگ های متنوع ساخته 
می شوند که می توان با ماژیک های رنگی و یا ماژیک سفید بر 
روی آنها نوشت. با مونتاژ فلز به پشت این صفحات شیشه ای، 
هم خاصیت مغناطیسی پیدا می کنند و هم مقاومتشان چندین 

برابر می شود.
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e  طراحی شده مخصوص مکان های آموزشی و اتاق های کنفرانس
e مغناطیس بودن تمامی سطح برد
e  قابلیت اتصال اشیا مورد نظر
e  وضوح رنگ باال 
e استفاده از شیشه ایمنی
e بهترین نوع بسته بندی کارتن برای جلوگیری از آسیب دیدگی حین حمل
e امکان اتصال وسایل گوناگون به کالربرد توسط مگنت

Size: 120x80 cm
Thickness: 4mm
Net weight: 13.5 kg
Gross weight: 16 kg
CBM: 0.693 M3
Packaging size: 129.5 x 90 x 6 cm
Color: Black, White

Code: 2001
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Size: 90x70 cm
Thickness: 4mm
Net weight: 8.5 kg
Gross weight: 10.5 kg
CBM: 0.0442 M3
Packaging size: 100 x 80.5 x 5.5 cm
Color: Black, White

e  مناسب برای مکان های آموزشی با فضایی محدود
e  پرکاربرد در کالس های آموزشی با متراژ پایین و دفاتر کار
e تضاد رنگی ایجاد شده سبب زیبایی بیشتر محیط می شود
e دارای مارکر مخصوص برای رنگ های تیره
e  کالربردهای هوم تک در سایزهای متفاوت و رنگ های متنوع

Code: 2002
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Size: 100x100 cm
Thickness: 4mm
Net weight: 13.5 kg
Gross weight: 16 kg
CBM: 0.0668 M3
Packaging size: 110.5 x 110x 5.5 cm
Color: Black, White, Gray, Dark blue

e طراحی در سایز مربع
e  نو آوری در مدل های معمول برد های نوشتاری
e تامین نیاز سالیق گوناگون
e  مناسب افراد پیشرو در خالقیت و تغییر
e ایده آل برای دفاتر کار و محیط های اداری
e  مغناطیس بودن تمامی سطح برد
e رنگ های متنوع و طراحی خاص

Code: 2003
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Size: 45x 45 cm
Thickness: 4mm
Net weight: 3 kg
Gross weight: 3.5 kg
CBM: 0.0132 M3
Packaging size: 49 x 49 x 5.5 cm
Color: Black, Dark Blue ,Red, Yellow, Green

e طراحی شده برای فضا های کوچک و اتاق ها ی کار
e با رنگ های متنوع سبب زیبایی محیط کالس، کار و اتاق
e کارایی چند منظوره
e کاربرد شیشه های با کیفیت کاهش بازتاب نور
e وضوح رنگی باال

Code: 2004
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Size: 80x60 cm
Thickness: 4mm
Net weight: 6.5 kg
Gross weight: 8 kg
CBM: 0.0349 M3
Packaging size: 89.5 x 71 x 5.5 cm
Color: Month planner

e طراحی ویژه با در نظر گرفتن فضای کافی برای هر روز از ماه
e  مناسب برای برنامه ریزی و یادداشت برنامه های تمامی روزهای یک ماه
e یادآور برنامه هایی که باید انجام شوند
e مناسب افرادی که به مدیریت زمان اهمیت می دهند
e ایده آل برای مدیران و ادارات 

Code: 2005
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Size: 60x40 cm
Thickness: 4mm
Net weight: 3.5 kg
Gross weight: 4 kg
CBM: 0.0154 M3
Packaging size: 64 x 44 x 5.5 cm
Color: Week planner 

e  با طراحی ویژه و فضای در نظرگرفته شده به تعداد
روزهای هفته 

e مناسب برای مدیریت زمان
e با مارکر مخصوی برای نوشتن
e ایده آل برای دفاتر کاری و ادارات

Code: 2006
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Size: 60x30 cm
Thickness: 4mm
Net weight: 2.5 kg
Gross weight: 3 kg
CBM: 0.0119 M3
Packaging size: 64 x 34 x 5.5 cm
Color: Memo planner

Code: 2007

e با اندازه ای کوچک مناسب تمامی مکان ها
e طراحی منحصر به فرد برای اتاق هایی با فضای کوچک
e  ایده آل برای دفاتر کار، فروشگا ه ها، کافی شاپ ها و حتی

آشپزخانه ها و ...
e بهره گیری از جدید ترین تکنولوژی
e مرغوب ترین مواد اولیه
e  با دوام ترین و ایمن 
e   جلوگیری از هرگونه آسیب به به برد ها در حین حمل و نقل 
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بسته بندی مارکرحاوی

e یک  عدد سوپر مگنت
e یک عدد مارکر سفید رنگ
e یک عدد حلقه برای آویختن مارکر
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شــرکت هــوم تــک آوازه بــا عنایــت بــه گســترش روزافــزون بازارهــای جهانــی و بــا هــدف تأمیــن 
نیازهــای شــهروندان در زمینــه ی بازرگانــی از ســال 2000 فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت. ایــن 
شــرکت ، فعالیــت هــای خــود را در زمینــه واردات محصــوالت الکترونیکــی و آموزشــی و همچنیــن 

تولیــد دکوراســیون خانگــی بــا تکیــه بــر پشــتوانه ای علمــی تــا کنــون ادامــه داده اســت.
ــات،  ــن خدم ــت، بهتری ــواره کیفی ــه هم ــد اســت ک ــه واردات و تولی ــن شــرکت پیشــتاز در زمین ای

ــی و انســان دوســتی را مــد نظــر قــرار داده اســت. قیمــت مناســب، زیبای
ــرای آینــده و تغییــرات آن اســت و  ــاز پذی ــا آغوشــی ب ــرای مــا فــردا یعنــی امــروز، هــوم تــک ب ب

ــت و طراحــی اســت. ــه در کیفی ــر خــالق و نوآوران ــی تفک حام




