
ی اجـرای انـواع سـازه های بتنـی ساختمانـی و صنعتــ

ه با روش های اجرایـی جدیـد و بصورت نیمه پیش سـاخت

:با مزایـای زیـر

هـزینـه تمام شـده کمتـر✓

اجرای سریعتر از روش های معمول✓

بدون هیچگونه تغییـر در نقشه های سـازه✓

تمانکیفیت باال منطبق با ضوابط مقررات ملی ساخ✓

توسط گروه فنـی منندسـی ت ـت نتـارت م ـتمر ✓

منندســیم مبــرار دارای صــجریت اجــرا از نتــام 

طـراری سال سابقه ۲۲منندسی ساختمان و بیش از 

اجـرای سـازهو 

ارزان تـر از  بـتــن.....بـا سـرعـت فلــز 

اجــرای ســازه های بتنــی

مـا اطمینـان مـی سـازیـم

ســـازهکـنــعــــــان
خدمات تخصصی سازه های بتنی
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اجـرای سازه های بتنـی
اجـرای سـقـف وافــل

تولید میلگرد و آرماتوربندی
نصـبآمادهپیـش سـاختـه



ر عوامـل اسکلت بتنی از دیرباز بدلیل مزایای فراوان از جمله است کام زیادر مقاومت در براب

مواره و منمتر از همهر هزینه کمتر ن بت به اسکلت فلـزیر ه...( آتشر زنگ زدگی و )م یطی 

عفی با ایم رال نقـا  ضـ. مورد توجه سازندگان انواع سازه های ساختمانی و صنعتی بوده است

همچون دخالت زیاد نیروی ان انی و اجرای دستی بخش عمده سازه در م ل کارگاه و منمتـر

ش از همهر سرعت کم و زمان زیاد اجرا ن بت به اسکلت فلزیر موجب کاهش کیفیـت و افـزای

یع ایم عوامل مبریانی را که بدنبال کیفیت باال و اجــرای سـر. زمان اجـرای پـروژه می شود

.پـروژه خود ه تند در استفاده از سازه بتنی دچار تردید می نماید

کلت رویکـرد ما در اجـرای سازه های بتنی به شیوه مدرنر استفاده از ظرفیت های مثبت اس

بنره گیـری از مصـالو و روش هـای اجــرایی نـویمر . بتنی در کنار رفع نقا  ضعف آن اسـت

و ( متا رد ممکـ)برنامه ریـزی دقیق و علمی و زمان بندی فشـردهر پیش ساخته سازی قطعات 

جـرای مدیریت قوی و بنینه عملیات اجـرایی در کنار بیش از بی ت سال تبربـه طـراری و ا

ا زمـان انواع سازه های ساختمانی و صنعتیر ما را قادر می سازد در کنار افزایش کیفیتر نه تنن

اجـرای پـروژه های خود را بطور چشمگیری کاهش داده و آنان را با سرعتی مشابه سـازه های 

بت بـه فلزی پیش ساخته اجـرا نماییمر بلکه هزینه تمام شده ساخت اسکلت را نیز رتـی ن ـ

!شیوه های سنتی معمول پایینتـر بیاوریم

:بطور خجصهر رویکـرد ما اجـرای سـازه ای است

ارزان تـر از  بـتــن.....بـا سـرعـت فلــز 
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اجــرای سقـف وافــل
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خدمات تخصصی سازه های بتنی

بهـتـر،ارزان تـر،جایگـزین تیـرچـه بلـوک

درجـا اجرای تخصصی سقف بتنـی با سی تم تیـرچـه

:با مزایـای زیـر( وافل اسلب)

ارزانتر از سقف تیرچه و بلوک✓

کیفیت باالتر ن بت به تیرچه بتنی✓

بدون هیچگونه تغییر در نقشه های سازه✓

قابل اجـرا برای انواع سازه های بتنی و فلزی✓

منطبق با ضوابط فنـی و مقررات ملـی ساختمان✓

توسط گروه فنی منندسـی ت ـت نتـارت م ـتمر ✓

منندسیم مبـرار دارای صـجریت اجـرا از نتـام 

ــیش از  ــاختمان و ب ــابقه ۲۲منندســی س ــال س س

اجـرای سـازهو طـراری 

اجـرای سازه های بتنـی
اجـرای سـقـف وافــل

تولید میلگرد و آرماتوربندی
نصـبآمادهپیـش سـاختـه



نـا از سی تم جدیدی از سقف ه تند که عملکرد آن( وافل یکطرفه)سقف های تیرچه درجا 

ه از بلـوک ل اظ سازه ای مشابه تیرچه بلوک می باشدر با ایم تفاوت که در ایم سی تم اسـتفاد

وه بـر عج. یونولیت رذف و تیرچه ها نیـز سبکتر شده و هزینه ساخت تیرچه ها کاهش می یابد

ز ایباد کاهش هزینه تمام شده سقفر بدلیل ساخت درجا و بتم ریزی یکپارچه تیرچه و سقفر ا

.درز سرد در تیـرچه نیز جلوگیری شده و کیفیت و یکپارچگی سـازه افزایش می یابد

تخصـ،ر با وجود نیاز ایم سی تم به زیرسازی سنگیمر تبنیزات بیشتر و نیروی اجرایی م

ی سازهر کاهش ننایی هزینه تمام شده هر متر مربع سقف در کنار افزایش کیفیت و عملکرد فن

فلـزی و استفاده از ایم سی تم را به گزینه ای مناسب و مقرون بصرفه برای انواع اسـکلت های

.بتنی تبدیل نموده است

گـروه کنـعــان ســازه در راسـتای رویکــرد خـود در بکارگیــری شیــوه های نویــم 

افـل اجـراییر عجوه بر اجرای کامل سازه های بتنی ساختمانی و صنعتیر آماده اجـرای سقف و

ف بطور ما با اجـرای م تقل سق. بصورت مبزا برای انواع اسکلت های فلـزی و بتنـی می باشد

تخصصی با هزینه کمتر و موازی با اجـرای سـازه اصلیر بـه کارفرمایـان و مبــریان کمـ 

فر می کنیم عجوه بر کاهش هزینه تمام شده وارد سقف و صرفه جویی در دستمزد اجـرای سق

سرعت اجـرای سـازه افزایش و هزینه های کلی پـروژه کاهش یابـد

اجــرای سقـف وافــل
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مـا اطمینـان مـی سـازیـم
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نصـبآمادهپیـش ساخته
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ســـازهکـنــعــــــان
خدمات تخصصی سازه های بتنی

صرفـه جویی در زمان و هزینه سازه با استفاده
از میلگرد و قطعات پیش ساخته آماده نصب

تامیـم میلگــردر اجـزای سـازه ای و قطعـات جـانبی 

بصورت پیش ساخته و آماده نصب برای انـواع سـازه های

:بتنی متعارف و پیچیده با مزایای زیـر

صرفه جویی در مصرف میلگـرد✓

کاهـش هزینـه های آرماتوربنـدی✓

افزایـش سـرعـت اجــرای ســازه✓

اشــغال جــار ســرقتر )رــذف مشــکجت نگنــداری ✓

و خم و بـرش در م ل...( زنگ زدگی و

ی افزایش کیفیت و مقاومت ســازه بـا آرماتوربنــد✓

ص یو مطابق ضوابط مقـررات ملـی ساختمان

اجـرای سازه های بتنـی
اجـرای سـقـف وافــل

تولید میلگرد و آرماتوربندی
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:هب ته خدمات تامیم میلگـرد آماده و قطعات پیش ساخت

ش ر لی توفر و لی ـت بـر(شاپ)تنیه نقشه های ساخت ▪

مقررات ملی سـاختمان 9قطعات بر اساس ضوابط مب ث 

در خصوص آرماتوربندی از جمله طول مناریر کاور بـتمر 

ی و سایر جزئیات اجـرای( اورلپ)م ل وصله های پوششی 

توسط منندسیم باتبربه و نرم افزارهای تخصصی

روژهبرنامه ریزی تولیـد منطبق با برنامه زمان بندی پـ▪

خـاموتر )خم و برش میلگـردها و ساخت قطعات فرعی ▪

دقـت بصورت کارخانه ای با کیفیت و...( سنباقیر اوتگا و 

مربو  باال و ت ت نتارت و کنترل کیفی با رعایت ضوابط

به برشکاریر خمکاری و ساخت قطعات

بصـورت ...( ستونر تیـرر مش و )ساخت اجزای سـازه ای ▪

ـدی کامل و نیمه پیش ساخته آماده نصب در م لر قالب بن

و بتم ریـزی

ه تمـامی قطعـات بـ( کدینگ)ب ته بندی و شماره گذاری ▪

ولت همراه پکینگ لی ت و نقشه راهنمای نصب برای سن

نصب قطعات در سـازه

دی ارسال و ت ویل بموقع در م ل مطابق برنامه زمان بنـ▪

و پیشرفت فیزیکی پـروژه

ـــ یو و  ـــدی ص آرماتوربن

رعایت ضوابط فنی مربـو  بـه

ــاریر ب ــتم  برشــکاریر خمک

میلگردهــا و ســاخت اجـــزای 

سـازهر نقش ریاتی در مقاومت

فـا و کیفیت ی  سازه بتنـی ای

ی از اینـرو سنم بزرگ. می نماید

از زمــان و هزینــه اجـــرای 

ــه  ــو  ب ــی مرب ــازه های بتن س

ــــردها و  ـــازی میلگ آماده س

.آرماتوربندی سـازه می باشد

ه استفاده از میلگردهای آماد

ه نصب و قطعات پیش ساخته کـ

با دقت بـاال و رعایـت تمـامی 

ضوابط مقررات ملی سـاختمان

ــار  ــوندر در کن ــاخته می ش س

افــزایش کیفیــت کــارر کمــ  

چشمگیری بـه کـاهش هزینـه 

تـــامیم میلگــــردر کـــاهش 

دستمــــزد آرماتوربنــــدی و 

افزایش سرعت اجـرای ســازه 

.می نماید
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