ﮐﻨﺎف ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﻨﺎف ﯾﺎ ﮐﻨﺎوف )ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ (Knauf :ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری و در واﻗﻊ ﻧﺎم
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺆﺳﺴﻪای ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و وﺳﻌﺖ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪٔ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺻﯿﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آن اﺳﺖ .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،اﺑﺪاع
و ﻧﻮآوری در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ـﺎﯾﺰ
ـﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺘﻤـ
ـﻪ آن را از ﺳـ
ـﺖ ﮐـ
ـﺎن آن اﺳـ
ـﻮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨـ
ـﺪهﻫﺎی ﻧـ
اﯾـ
ﺳﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ.
اﯾــﻦ ﺷﺮﮐــﺖ ﺗﻮﺳــﻂ ﮐﻨــﺎف آﻟﻤــﺎن ) ،(Knauf Gips KGدر ﺳــﺎل ۱۹۳۲
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﺷﺪ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ٔ ﮐﻨﺎف اﯾﻦ ﮔﺮوه را رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻞآوری ﮔﭻ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪٔ زارﻻﻧﺪ ) (Sarlandدر ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه
و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد:ﮐﻨﺎف ﯾﺎ ﮐﻨﺎوف )ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ (Knauf :ﯾﮏ
ﻧﺎم ﺗﺠﺎری و در واﻗﻊ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺆﺳﺴﻪای ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و
وﺳﻌﺖ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪٔ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺻﯿﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ
در رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آن اﺳﺖ .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،اﺑﺪاع و ﻧﻮآوری در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ.
اﯾــﻦ ﺷﺮﮐــﺖ ﺗﻮﺳــﻂ ﮐﻨــﺎف آﻟﻤــﺎن ) ،(Knauf Gips KGدر ﺳــﺎل ۱۹۳۲
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﺷﺪ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ٔ ﮐﻨﺎف اﯾﻦ ﮔﺮوه را رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻞآوری ﮔﭻ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪٔ زارﻻﻧﺪ ) (Sarlandدر ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه
و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد:
ﻋﺎﯾﻘﻬﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ آﻫﮏ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﭻ و ﺳﯿﻤﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺎﻟﺤﺴﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎده ٔ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﭻ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺎﯾﻖﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ آﻫﮏ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده ٔ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪٔ ﮔﭻ و ﺳﯿﻤﺎن
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ٔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻮق
ﮐﻨﺎف ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﭽﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  80ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ای
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ
از ﮔﭻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﭻ دارای ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻬﻢ و ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد در
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﻨﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻮار ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮای ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﮐﺎذب
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﭻ ﺷﺪن ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه و
ﺳﻄﺤﯽ ﺻﺎف را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ ای رﻧﮓ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ
دﯾﻮاری روی آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺸﮏ )ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از آب( ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮﯾﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ
رواج ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﻨﺎف ﯾﺎ ) (Dry Wallﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺪون آب و
در واﻗﻊ روﮐﺶﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻘﻒﻫﺎی ﮐﺎذب ،دﯾﻮارﻫﺎی
ﮐﺎذب ،اﯾﺠﺎد دﮐﻮر ﺑﺮروی ﺳﻘﻒ ﯾﺎ دﯾﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.ﮐﻨﺎف ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ
دارای روﮐﺶ ﮔﭽﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﮐﻨﺎف را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻧﺪ.
در دﻓﺘﺮﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎف در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 ۱۸۰۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻮﺟﻮد آوردن اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و رﺷﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف راه اﻧﺪازی
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻓﺮاوان و ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ واﺣﺪﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ،ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﺮق اروﭘﺎ و ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﯿﺎ درﺣﺎل
اﺣﺪاث ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و
ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮدای اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻨﺎف در واﻗﻊ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻮﺳﺴﻬﺎی ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻠﯽ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و
وﺳﻌﺖ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺻﯿﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در

رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آن اﺳﺖ .از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ،اﺑﺪاع و ﻧﻮآوری در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻬﮕﺬارﯾﻬﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺪﻫﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻞ آوری ﮔﭻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎرﻟﻨﺪ
در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات
در ﺳـﻄﺢ ﺑﯿﻨـﺎﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻬﻬـﺎی زﯾـﺮ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ داردوﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮔﭽـﯽ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﮐﻨﺎف ﭼﯿﺴﺖ ؟ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ دارای روﮐﺶ ﮔﭽﯽ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻘﻒ
ﮐﺎذب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮدToggle content goes here, click edit button
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