
8 বছেরর
ওয়াের

এক ভারত 
এক দাম

SAINIK 710 হল, CenturyPly-এর তরফ থেক এক
ওয়াটার ফ াই, এ  ত করা হেয়েছ িবেশষভােব
িনবািচত পিরেবশ-বাব গােছর মসৃণ ছাল থেক রাটাির-
কাট-এর মাধেম৷ গােছর ছাল িলর এক  ছাড়া এক
আ রণ াইউডেক আরও সু র রপ দয়৷ অিতিরভােব,
SAINIK 710, আবহাওয়ার পিরবতন হেল কম বািবত হয়
এবং রপ-আকার ির থােক৷ 19mm াই-এর জন 105/ এবং রপ-আকার ির থােক৷ 19mm াই-এর জন 105/ 
ইউিনট (GST সহ)  (ইউিনট = 929 SQ.CM.), SAINIK 710 
উপল

SAINIK 710-এর মূল বিশ িল কী কী?

কন SAINIK 710 আসল ওয়াটার ফ াইউড?
বাজাের ভূত পিরমােণ ানীয় াইউড পাওয়া যায় য িল িনেজেদর ওয়াটার ফ বেল দািব কের, িক  স িলর মেধ
অিধকাংশই িডপড াইউড অথবা ওয়াটার ফ সদৃশ াই৷ তেব এই ানীয় াইউেডর, কৃত ওয়াটার ফ াইেয়র
সবািধক র পূণ বিশ  থােক না এবং তা হল বেয়িলং ওয়াটার ফ (72 ঘ া ফুট জল) ট৷ ধুমা
CenturyPly-এর তরফ থেক SAINIK 710-ই উীণ হয় িনদ লােবােরটির পিরিিতেত 72 ঘ া ফুট জেলর
পরী ায়৷ এ ই হল যা SAINIK 710 ক আসল ওয়াটার ফ াইউড কের তােল৷

SAINIK 710-ই ওয়াটার ফ াইউেডর দাম কত এবং কন এ  াসিক
SAINIK 710 িব য় করা হয় 105/ ইউিনট (GST সহ)  (ইউিনট 929 SQ.CM.) এ  অেথর উপযু  মূল দান কের 
বেল ানীয় া িলর থেক ভাল৷ যার কারেণ তারা কঁাচা মােলর ে, িবেশষত আঠার ে আপস কের এবং 
তাই ানীয় া িলেত বেয়িলং ওয়াটার ফ াই-এর ণাবলী দখা যায় না। যখন আসল ওয়াটার েফর কথা ওেঠ, 
তখন SAINIK হল চািয়ান৷

িডপড াইউড কী? কন ানীয় া িল ওয়াটার ফ বেল িডপড াইউড
িবি কের?
িডিপং হল এক  িয়া যখােন াইউডেক রিঙন বেণ ডাবােনা হয়/িনেয় যাওয়া হয় -, য  াইউেডর
উপিরপৃের ওপর লাগােনা হয়৷ এ , এই াইউড িলেক এক  ঘন বণ দান কের৷ ঘন বণ , ববসার বাজােরর
িতশ  অনুসাের, াথিমকভােব ওয়াটার ফ াইউেডর সে স কত হয় এবং এর ধান কারণ হল ফনল
রিসন, যার রঙ ঘন৷ এইভােব ানীয় া িল িনেজেদর ওয়াটার ফ াই বেল িবাস অজন কের িবি হয়,
এমনিক ফনল রিসন অিতশয় কম পিরমাণ ববহার কের অথবা এেকবােরই ববহার না কেরও৷

SAINIK 710-এর েয়াগ িল কী কী?
SAINIK 710 খাট, খাওয়ার টিবল, ওয়াোব, শলফ এবং মিডউলােরর মেতা বািড়র িভতেরর আসবাবিলর জন উপযু ৷

SAINIK 710-এর 8 বছেরর ওয়াের র মেধ কী কী অ ভু  হয়?
SAINIK 710, বারার এবং উইেপাকার িবরে 8 বছেরর ওয়াের র সুিন য়তা দান কের।

SAINIK 710 কান মাপ এবং পুর িলেত পাওয়া যায়?
SAINIK 710 ধানত পাওয়া যায় এই মাপ িলেত: 8x4, 8x3, 7x4 এবং 7x3 এই পুর িলেত: 4mm, 6mm, 9mm, 
12mm, 16mm

SAINIK 710 িক কেবাড-এও পাওয়া যায়?
হঁা, SAINIK 710 19mm কেবাড-এও পাওয়া যায়৷

সেবাৎকৃ  ওয়াটাফ াইউড কান ?
SAINIK 710 ক সেবাৎকৃ  ওয়াটার ফ াইউড িহসােব িবেবচনা করা হয়৷

াইউেডর িবিভ ড িল কী কী?
াইউেডর িতন  ত  ড আেছ - MR, BWR এবং BWP৷ যিদ আপিন ওয়াটার ফ াইউেডর খঁাজ কেরন,
তাহেল BWP হল সেবাৎকৃ  িবক ৷

আসল
ওয়াটাফ
 াইউড

105/ ইউিনট
(GST সহ) 

(ইউিনট= 929 SQ.CM.)

GLP
 (বারােরর জন  লাইন ােটকশন
এবং উইেপাকা িতেরাধক)


