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 مجاز شركت ايران خودرو محترم نمايندگي هاي :به 

  تاراي پوشش نانو سراميك  خودرو ورنگهاي خاص معرفي  : موضوع

  

 پوشش نانو سراميك در رنگهاي خاص باتارا
اقدام به  مشتريان رضايتمندي افزايش راستاي در خودرو ايران شركت رساند، مي محترم نمايندگان كليه اطالع به

   اين خودرو  نموده است. متقاضيانبراي طرحي جديد  از خودروي تارا  ارائه
است كه با بهره گيري از طراحي به روز و زيبا ،جلوه اي با شكوه ، دوست داشتني  C، خودرويي سدان در كالس ابعادي  تارا 

  و قدرتمند از توان طراحي متخصصان اين شركت را به رخ مي كشد.
توليد شده در شركت ايران  ياز استانداردهاي ايمني بااليي برخوردار بوده و ايمن ترين خودرو ،، عالوه بر زيبايي خودرواين 

  خودرو مي باشد.
تحت  طرحي جديدارائه اقدام به  ،تارا	يبراي آسايش و رفاه بيشتر عالقمندان و دوستداران خودرو شركت ايران خودرو

 براي مشتريان اين خودرو  نموده است. "	توليد خودروي تارا در رنگهاي خاص با پوشش نانو سراميك " عنوان 

  :رنگهاي خاص اين طرح كه همراه با پوشش نانو سراميك عرضه خواهد شد عبارتند از  
  اي تيتانيوم نقره           

   قهوه اي كادرو              

   سرمه اي متال                

   قهو ه اي روشن  

 قرمز ونيزي              
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  وشش نانو سراميكپ 
 يبا ســطح رنــگ رو ينوع و به دهديپوشش م را خودروتمام بدنه  ،يسخت نيكه در ع است عيما مريپل ينوعانو سراميك ، ن

  .نمايديسپر محافظ عمل م كيبرقرار كرده و مثل  يكيو مكان ييايميش ونديبدنه خودرو پ

  

 را آب نيبدنه خودرو، سطح بدنه ماش كيوشش سرامپ .مدت است يطوالن يمحافظ با ماندگار هيال كي كيسرامپوشش نانو 
  .باشد يمحصول م نياستفاده از ا گريد تيمز ،بدنه عيراحت و سر يشست و شو و كند يم زيگر

حال، موجب دوام رنگ و  نيرنگ خودرو است كه در ع تيو شفاف ييبايحفظ ز يبرا يخودرو روش كيپوشش نانوسرام
تر و خودرو، بادوام شيها مانند واكس و پولروش ريروش نسبت به سا ني. اشوديآن در طول زمان م ياز كدرشدگ يريجلوگ

 ريپذهيتوج زين ياز نظر اقتصاد توانديها، در درازمدت مروش ريآن نسبت به سا يتر است و با توجه به عمر باالمطمئن
  ا اعمال اين پوشش توسط ايران خودرو ، خللي در گارانتي رنگ خودرو ايجاد نمي شود . ضمن اينكه بباشد.
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  سراميك نانو پوشش مزاياي

  زيبايي و درخشندگي خودرو 

 قاومت در برابر خط و خش هاي سطحيم 

 و گرد و خاك يدياس يها فضوالت پرندگان، باران ،يجاده ا يها يدگيدر برابر سنگ پر ليمحافظت از رنگ بدنه اتومب 

 )لغزدهر نوع مايع در تماس با اين سطح از روي آن ميآب گريزي( 

 سوختگي جلوگيري از آفتاب 

 تسريع در تميز كردن  

 هاي محيطي حافظت در برابر اكسيداسيون و ساير آسيبم  


