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گروه تولیدی صنعتی رجال
گــروه تولیــدی صنعتــی رجــال ،بــا هــدف توســعه زیر ســاخت هــای تولیــدی  -صنعتــی کشــور و ایجــاد اشــتغال و رقابــت در بازارهای

TEBYAN
RAHBORD
PARSI
CO.

داخلــی و خارجــی در ســال  1363تاســیس گردیــد .ایــن هلدینــگ یکــی از بزرگتریــن و مهمترین گروههــای تولیدی و صنعتی کشــور
اســت و بــه عنــوان مجموعـهای دانــش بنیــان ،متخصــص ،توانمنــد و همــگام بــا تکنولــوژی روز دنیــا همچــون درخــت تنومنــدی در

زمیــن حاصلخیــز تولیــد و صنعــت کشــورمان ریشــه دوانیده اســت.

زیرمجموعههای هلدینگ رجال

• پتروشیمی رجال

• موکت ظریف مصور

• تبیان راهبرد پارسی

• تیس نساج (تولید کننده مستربچ در گریدها و رنگ های مختلف)

• کشت و صنعت نفیس (بزرگترین گلخانه تمام اتوماتیک و هیدروپونیک در خاورمیانه)

• یلدا (تولیدکننده محصوالت ژئوسنتتیک)

• لومانا (تولید کننده محصوالت نساجی خانگی)

شرکت مهندسی تبیان راهبرد پارسی
ایــن شــرکت بــا مجموع ـهای از متخصصــان حــوزه ســاختمان و بــا هــدف دســتیابی بــه فناوریهــای نویــن ساختمانســازی راه

انــدازی شــده و بــا تاســیس کارخانــه  TRPمجهــز بــه خــط تولیــد تمــام اتوماتیــک بلــوک پلــی اســتایرن منبســط ( )EPSو خــط تولیــد
تمــام اتومکانیــک پانلهــای  TPanelو ســاندویچ پانــل ،بومیکــردن ایــن فناوریهــا را عملیاتــی نمــود.

ایــن شــرکت بــا بهرهگیــری از دانــش فنــی تولیــد بلــوک تحــت لیســانس شــرکت  Tecnodinamicaایتالیــا و تولیــد پانــل تحــت

لیســانس شــرکت  Schnell Homeایتالیــا ،بــه یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان ســامانههای عایــق ســاختمانی در کشــور مبــدل
گشــته اســت.

آتلیــه معمــاری و عمــران شــرکت نیــز بــا بهرهگیــری از برجســتهترین متخصصــان و کارشناســان در دو حــوزه فنی-مهندســی و
معماری-عمــران ،پشــتوانه بزرگــی بــرای ایــن شــرکت پدیــد آورده اســت.

“ســـــــاختـن بـــــــرای زنـــــدگـــــــی”
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سامانههای نیمه پیش ساخته

PREFABRICATED
BUILDINGS

ســامانههای نیمــه پیشســاختهی پانــل ســه بعــدی بــا عملکــردی بینابیــن ،از برخــی مزایــای ســامانه های درجــا (ســفال ،هبلکس

و  )...و نیــز برخــی مزایــای ســامانه هــای پیــش ســاخته (دیــوار بتنــی) بــه صــورت یکجــا برخــوردار اســت .مراحــل ســاخت و اجرای
صنعتــی آن نیــز بــه صــورت توليــد كارخانــه ای در يــك مرحلــه ،و نصــب و اجــرای كارگاهــی در مرحلــه ديگــر ،قابليــت هــای ويــژهای

بــه آن داده اســت.

ســامانه هــای نیمــه پیــش ســاخته از یــک طــرف نقــاط ضعــف ســامانه هــای پیــش ســاخته را نــدارد و از طــرف دیگــر از مزایــای

ســامانه هــای پیــش ســاخته در مقابــل ســاختمان هــای ســنتی بهــره منــد اســت .در زیــر بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره شــده اســت:
• هزینه حمل و نقل و مونتاژ کمتر
• اتصاالت مطمئن و همگون تر

• عدم محدودیت در طراحی

• عملکرد جعبه ای با توجه به اجرای بتن یکپارچه

• کاهش وزن و سرعت اجرای بیشتر

• قابلیت ترکیب با سقف های مختلف رایج

• استفاده در سیستم غیر باربر با هزینه کمتر

• اجرای دیوارهای بلند به صورت یکپارچه و اجرای آسان

• دسترسی فوری به متریال نیمه پیش ساخته برای هر طرح و ابعاد با توجه به عدم نیاز به قالب سازی و تولید شخصی
• قابلیت تغییرات نقشه در حین اجرا

• عایق حرارتی و صوتی مناسب

• قابلیت سفارشی کردن کلیه اجزای موجود در پانل ها
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صـنعتی

مسکونی

INDUSTRIAL
سوله سازی Industrial Shed .

سردخانه Icebox .

دیوارهای بلند /سرعت اجرا

عایقیت حرارت  /نفوذ ناپذیری در مقابل حشرات

پانل دیواری  .مش فوالدی  .ساندویچ پانل

ساندویچ پانل دیواری و سقفی
شیت پلی استایرن

RESIDENTIAL

ویال سازی Villa .
عایقیت حرارت

تجــــــاری

سازه هــای
قابل حمل

COMERCIAL

PORTABLE STRUCTURES

مراکز خرید بزرگ Big Malls .

کانکس Conex .

بلند مرتبه سازی High Rise Buildings .
سهولت حمل به طبقات  /سرعت اجرا

شخصی سازی Personal .
عایقیت صوت و حرارت

انبوه سازی Mass Production .
سرعت اجرا  /عایقیت صوت و حرارت

پانل دیواری  .آکوستیک پانل  .دوبل پانل
پانل سقفی

عایقیت صوت و حرارت  /فضای مفید تر  /سرعت اجرا

پانل دیواری  .آکوستیک پانل  .مش فوالدی
6
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پانل دیواری TRP
ساختار فیزیکی

ایــن پانــل شــامل یــک هســته پلــی اســتایرن بــوده کــه توســط دو صفحــه مــش فــوالدی در بــر گرفتــه شــده و ایــن دو صفحــه توســط

تعــدادی کانکتــور بــه یکدیگــر متصــل شــدهاند .ایــن پانــل پــس از نصــب ،بــا بتــن پاششــی از یــک یا دو ســمت شــاتکریت می شــود.
مزایا

کاربرد

• عایق حرارت با ضریب انتقال 0/041 w/m2K

• دیوارهای پیرامونی ساختمان ها

• سرعت اجرای سه برابر

• دیوارهای محوطه

•  43دسی بل عایق صوت

• سبک سازی تیغه چینی

• حذف وال پست های تیغه چینی

• دیواره های جداکننده واحدهای ساختمانی

• دیوار سازه های صنعتی اعم از سوله  ،سیلو و ...

پلی استایرن

TRP
WALL PANEL

• بهترین متریال جهت حذف اثر میان قاب

• سهولت در عبور تاسیسات سرمایش و گرمایش و برق ساختمان
• افزایش مساحت مفید قابل استفاده
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آکوستیک پانل
ساختار فیزیکی

نوعــی از پانــل دیــواری  TRPاســت کــه بــه جــای یــک هســته پلــی اســتایرن ،از دوالیــه ی پلــی اســتایرن تشــکیل شــده و بیــن ایــن

پشم سنگ

دوالیــه ،الیــه ای از پشــم ســنگ قــرار گرفتــه اســت.

مزایا

• شامل کلیه ی مزایای پانل ففدیواری

• استودیو های صدابرداری

• ایجاد محیطی با آسایش صوتی

• کارگاه ها و کارخانه های پر سر و صدا

• حذف کامل صداهای مزاحم

•  20برابر عایق حرارت نسبت به مصالح سنتی (سفال)

•  98دسی بل عایق صوت
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TPanel General Catalogue

• ساختمان های مجاور اتوبان

• دیوار حائل بین واحدها در یک طبقه

پلی استایرن

ACOUSTIC
PANEL

• آزمایشگاه های اودیومتری
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دوبل پانل
ساختار فیزیکی

ایــن پانــل متشــکل از دو الیــه پلــی اســتایرن بــوده کــه هــر الیــه دارای دو صفحــه مــش در طرفیــن خــود مــی باشــد .ایــن دو الیــه بــا

تعــدادی کانکتــور بــه یکدیگــر متصــل شــده تــا دیــوار عملکــردی یکپارچــه داشــته باشــد .پــس از نصــب ،فاصلــه ی دو پانــل بــا بتــن

پــر شــده تــا نقــش باربــری را بــه ایفــا نمایــد.
مزایا

کاربرد

• حذف تمرکز تنش در اجزای سازه ای اعم از تیر و ستون

• دیوارهای برشی

• کاهش ابعاد فونداسیون و آرماتورهای مصرفی

• دیوارهای باربر ساختمانها تا حداكثر  3طبقه

• کاهش اثرات خروج از مرکزیت بار

• کاهش چشمگیر تغییر مکان طبقات در زلزله

• توزیع یکنواخت تنش های فشاری ،خمشی و در نتیجه عدم نیاز به آرماتورگذاری

پلی استایرن

• دیوارهای حایل

DOUBLE
PANEL

(با رعایت ضوابط شكل پذیری).

فاصله ی
بتن ریزی

14

TPanel General Catalogue

TPanel General Catalogue

15

www.trphouse.com

پانل سقف تیرچه درجا
ساختار فیزیکی

ســاختار ایــن پانــل مشــابه پانــل دیــواری  TRPمــی باشــد بــا ایــن تفــاوت کــه هســته پلــی اســتایرن در نقــاط تیرچــه بــرش خــورده و

ـش خــم شــده
ـش خــم شــده در محــل تیرچــه و پلــی اســتایرن یکپارچـهی زیریــن ،نیــازی بــه تیرچــه نیســت .مـ ِ
بــه جهــت وجــود مـ ِ

در محــل تیرچــه هــا نقــش میلگــرد هــای برشــی ،نگــه دارنــده میلگردهــای پاییــن تیرچــه و آرماتورهــای افــت و حــرارت را ایفــا مــی

نمایــد .پــس از نصــب پانــل و کفراژبنــدی زیــر ســقف ،بــا توجــه بــه جــداول تیرچــه (کامــا یکســان بــا ســقفهای تیرچــه و بلــوک)

آرماتورهــای کششــی و فشــاری (میلگــرد هــای پاییــن و بــاالی تیرچــه) در محــل تعبیــه شــده قــرار مــی گیــرد و همزمــان بــا ســقف
بتــن ریــزی میگــردد.

کاربرد

ROOF
PANEL
ِمــش فوالدی

• کلیه سقفهای تیرچه و بلوک

• کلیه کف های سازه ای در هرنوع اسکلت

پلی استایرن
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ویژگی های کلی پانل های سه بعدی
اقتصادی

• عایق همزمان صوت و حرارت

• صرفه جویی قابل مالحظه در مصرف انرژی جهت گرمایش و سرمایش

• حذف نخاله های ساختمانی و هزینه های جمع آوری و حمل مصالح پرت شده

• بدون محدودیت در اجرای نازک کاری

• حداقل ضخامت در دیوارهای عایق صوت و حرارت

• بدون محدودیت شکل پذیری در کلیه مدول های معماری

• کاهش قابل مالحظه هزینه های قالب بندی بتن در اسکلت سازه

اجرا

• سرعت اجرایی باال در مقایسه با سیستم های متداول (  100متر مربع دیوار در یک روز )

• بدون نیاز به رعایت جزئیات خاص در زمان اجرای اسکلت سازه

• صرفه جویی در خرید سیستم های گرمایش و سرمایش

• بدون نیاز به داربست های فلزی در حین نصب جهت نصب مش های اورلپ

• حذف هزینه های تخریب جهت عبور تاسیسات برقی و مکانیکی
• مساحت مفید بیشتر به دلیل حداقل ضخامت تیغه

سازه

• تنها سیستم دیوارهای غیر باربر عایق صوت و حرارت

(مطابق با نشریه  385سازمان مدیریت و برنامه ریزی راهبردی کشور)

• حذف اثرات میان قابی و کمک به شکل پذیری سازه

• مقاومت بسیار مناسب در برابر بارهای جانبی و عمودی
• حذف نعل درگاه در بازشو ها

18

معماری
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• سهولت حمل پانل به طبقات

• بدون نیاز به نبشی کاری های رایج در سیستم های عایق کننده

• تعبیه محل نصب میلگرد های مونتاژ در پانل و در نتیجه سهولت نصب بیشتر

• سازگاری با کلیه سیستم های سازه ای

• اجرای سریع تاسیسات برقی و مکانیکی
محیط زیست

• جلوگیری از مصرف بی رویه خاک ها و مصالح با ارزش معدنی
• کاهش چشمگیر نخاله های ساختمانی

• کاهش مصرف منابع انرژی

TPanel General Catalogue

19

www.trphouse.com

مشخصات مش فلزی

آکوستیکپانل

پانل دیواری

 515 - 700مگاپاسکال

مقاومت کششی

• دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه  ،مسکن و شهرسازی

• تولید کننده فوم پلی استایرن با دستگاههای تمام اتوماتیک  Tecnodinamicaایتالیا

• تولید کننده پانل با دستگاههای تمام اتوماتیک  Schnell Homeایتالیا

• تولید پانل به طول خالص مطابق با سفارش مشتری تا  6متر به صورت یکپارچه

• استفاده از پلی استایرن کند سوز با گرید  Eمطابق با استاندارد  11108و گواهینامه فنی
•  30درصد سرعت اجرایی بالاتر با توجه به عرض  120و ارتفاع سایز شده

• مقاومت کششی مش  515مگاپاسکال

• طرح برشی اختصاصی  Schnell Homeایتالیا

• صرفه جویی در زمان و هزینه های اجرایی مربوط به نصب با توجه به تعبیه  5سانتی متر مش اورلپ در طرفین پانل

• کنترل کیفی مواد اولیه و اتصالات شبکه مش فولادی مطابق با استانداردهای  ASTM- A82 ،ASTM-A370و ASTM- A185
در آزمایشگاه تخصصی TRP

دوبل پانل

سیاه  -گالوانیزه

جنس مفتول شبکه مش و برشگیر

ویژگی های انحصاری پانل های TRP

پانل سقف تیرچه درجا

قطر مفتول شبکه مش (میلی متر)

 2/5و 3

 3و 3/5

 3/5و 4

قطر مفتول برشگیر (میلی متر)

 2/5و 3

 3و 3/5

 3/5و 4

 75 * 80میلی متر

ابعاد چشمه
150

فواصل برشگیر ها (میلی متر)

75
عرض125 :

ابعاد مش (میلی متر)

مشخصاتپلیاستایرن

طول6000 :

پانل دیواری

آکوستیکپانل

دوبل پانل

 1200در 6000

ابعاد پلی استایرن (میلی متر)
دانسیته (کیلوگرم بر متر مكعب)

پانل سقف تیرچه درجا

پلی استایرن منبسط E.P.S

جنس
ضخامت (سانتی متر)

150

 4الی 30
 12تا 40

فرم مقطع

 )5+5( 10الی)10+10( 20

 )4+4( 8الی )13+13( 26

 13تا 40

28

 13تا 40

 12تا 40

سینوسی انحصاری  /مسطح  /لونه زنبوری

طبقه بندی

E

از لحاظ مقاومت در برابر آتش

مشخصات پانل

پانل دیواری

آکوستیکپانل

ضریب مقاومت صوتی

 43دسیبل

متغیر بر اساس کاربری
و سفارش مشتری

 43دسیبل

 0/041تا 0/039
W/m⁰. 2c

مازاد بر ضریب هدایت
حرارتی پانل دیواری

 0/041تا 0/039
W/m⁰. 2c

ضریب هدایت حرارتی

(دانسیته های 15تا )kg/m3 20

پانل سقف تیرچه درجا

دوبل پانل

عرض 125 :میلیمتر (با  5سانتيمتر اورلپ)
ابعاد پانل

طول :حداكثر  6000میلیمتر
ضخامت :اليه عايق  3+سانتيمتر (پشت به پشت پانل)

20
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عملکرد آکوستیکی (صدابندی هوابرد)

هبلکس
ضخامت معادل 56 :ســانتی متر
ضـریـب انتقـال حـرارت0/22 :

آجــــر ســفـالـــی
ضخامت معادل 170 :سانتی متر
ضــریــب انتقـــال حـــرارت1 :

HEBLEX

CLAY BRICK

• حداقــل شــاخص کاهــش صــدای وزن یافتــه مــورد نیــاز بــرای دیوارهــای سیســتم پیــش ســاخته ت ـیریدی پانــل بــر حســب
آنکــه بــه عنــوان جداکننــده دو واحــد مســتقل یــا تیغــه بــه کار رود ،بنابــر الزامــات آخریــن ویرایــش مبحــث هجدهــم مقــررات ملــی

ســاختمانی ایــران توســط مهندســی معمــار تعییــن میشــود.

• بــرای دیوارهــای ت ـیریدی پانــل بــا ضخامــت حداکثــر  200میلیمتــر ،شــامل لایــه عایــق بــه ضخامــت  100میلیمتــر ،و بتــن

پاشــیده دو طــرف بــه ضخامــت مجموعــا  100میلیمتــر ،مقــدار حداقــل شــاخص کاهــش صــدای وزن یافتــه معــادل  70دســی بــل
بــه دســت آمــده اســت و بــر ایــن اســاس پانــل هــای بــا مشــخصات ذکــر شــده بــه منظــور جــدا کــردن فضاهایــی کــه نیــاز بــه حداقــل

شــاخص کاهــش صــدای وزن یافتــه  50دســی بلــی دارنــد ،میتواننــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

• در صــورت در اختیــار بــودن مســتندات آزمایشــی از مراجــع معتبــر مــی تــوان از مشــخصات صدابنــدی هوابرد آزمایشــی اســتفاده
نمود.

عایقیت حرارت
• لازم اســت مهنــدس طــراح بــا تعییــن نــوع پانــل دیــواری برحســب تعاریــف مبحــث  19مقــررات ملــی ســاختمانی ایــران (ســبک،

ســنگین ). ..،محاســبات فنــی مربــوط بــه اتــلاف حــرارت را انجــام داده و الزامــات آن مبحــث را رعایــت نمایــد .بــا توجــه بــه کاربــرد

مصالــح مختلــف در ســامانه پانلــی بــرای تعییــن ضریــب انتقــال حــرارت ســطحی ،لازم اســت ضریــب هدایــت حرارتــی مصالــح
مختلــف بــه کار رفتــه تعییــن شــده ،ســپس بــا شــبیه ســازی ســه بعــدی ،ضریــب انتقــال حــرارت ســامانه تعییــن شــود.

• محاســبات مربــوط بــه انتقــال حــرارت در پانــل دیــواری مطابــق روش آزمایــش عملکــرد حرارتــی مصالــح ســاختمانی بــا محفظــه

گــرم محافظــت شــده  ASTM C1363 -11و روابــط متعــارف انجــام میشــوند .لایــه عایــق پلــی اســتایرن بایــد تحــت روش آزمایــش

اســتاندارد  ،ASTM C1363دارای حداکثــر پتانســیل گرمایــی  MJ/m2 68باشــد .ضرایــب هدایــت حرارتــی هــر یــک از مــواد اصلی

پانل دیواری
ضخـامـت معــادل 8 :سـانتی متر
ضریب انتقال حـرارت0/041 :

بـتــــن ســــبـک
ضخامت معادل 103 :سانتی متر
ضـریـب انتقـال حـرارت0/33 :

بلوک گچی
ضخامت معادل 120 :سانتی متر
ضـریـب انتقــال حــرارت0/5 :

TRP PANEL

LIGHT CONCRETE

GYPSUM BLOCK

تشــکیل دهنــده پانــل از مبحــث  19مقــررات ملــی ســاختمانی ایــران بــه دســت میآیــد.
22
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رفتار میکروپایل
طــرح سینوســی ســطح پانــل و چیدمــان مفتــول هــای عمــودی ،پــس از انجــام
شــاتکریت بــر روی پانــل ،باعــث میشــود ســتونکهایی در ســطح پانــل ایجــاد
شــده و بــا توزیــع بــار در ســطح پانــل ،مقاومــت ایســتایی پانــل افزایــش یابــد.

به این موضوع اصطلاحا «رفتار میکروپایل» گویند.

حذف اثر میان قاب
در طراحــی و بهرهبــرداری از ســازه بایســتی بــه تاثیــر «میــان قــاب هــا» در رفتــار ســازه توجــه شــود تــا باعــث ایجــاد ســختی مضاعــف

در قــاب هــای خنثــی نگــردد  .یکــی از تمهیداتــی کــه در جهــت حــذف «اثــر میــان قــاب» مــی تــوان انجــام گیرد تا ســتون هــا براحتی

در هنــگام زلزلــه حرکــت خــود را انجــام دهنــد ،اســتفاده از پانــل دیــواری اســت .بــا دوختــن دیوارهــای تـیریدی پانــل بــه ســقف
و کــف باعــث آن شــده کــه ســتون هــا حرکــت آزادانــه خــود را داشــته باشــند و بــه حــذف «اثــر میــان قــاب» کمــک شــایانی نماینــد.

قاب و یکپارچگی تیغه
از آن جــا کــه بــه هنــگام وقــوع زلزلــه بایــد دیوارهــا در مقابــل نیروهــای خــارج از صفحــه بــرای مقابلــه بــا پرتــاب اجــزاء تیغــه مهــار
شــوند ،در دیوارهایــی کــه واحدهــای تشــکیل دهنــده مجزایــی دارنــد (آجــر ،هبلکــس ،لیــکا ،ســفال و  )...بایــد از وال پســت هایــی
بــرای قــاب کــردن دیوارهــا اســتفاده کــرد .در صورتــی کــه بــا بکارگیــری تـیریدی پانــل ایــن موضــوع منتفــی شــده و دیگــر نیــاز بــه

اســتفاده از هیچگونــه وال پســتی نمــی باشــد.

24
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ورق گالوانیزه
رنگی

ساندویچ پانل دیواری
ســاندویچ پانــل شــامل یــک هســته عایــق از جنــس پلــی اســتایرن ،پلــی اورتــان و یــا پشــم ســنگ میباشــد کــه دو لایــه ورق فلــزی

در طرفیــن آن قــرار گرفتــه اســت .ضخامــت لایــه عایــق بــر اســاس جنــس لایــه و نیازهــای عایــق کاری انتخــاب میشــود .ورق بــه

کار رفتــه از نــوع رنگــی ،گالوانیــزه ،آلومینیــوم یــا آلوزینــک بــوده و ضخامــت آن نیــز بــر اســاس بارهــای وارده میتوانــد بیــن  0.3تــا
 0.8میلیمتــر انتخــاب شــود.

مزایا

• کاهش وزن فولاد مصرفی در سازه با عنایت به وزن کم پانل ها

• پوشش نهایی زیبا و مقرون به صرفه بدون نیاز به عملیات تکمیلی نازک کاری

• کاهش مصرف انرژی تا %30

• سالن های ورزشی

• مقاوم در برابر آتش ،رطوبت و اشعه  UVخورشید

• استفاده از مواد غیر قابل اشتعال (کند سوز) جهت عایقیت حرارت و صوت
• قابلیت تولید پانل تا طول  30متر

• آنتی باکتریال و قابل شستشو

• نفوذ ناپذیری ساختمان در مقابل حشرات ،جانوران موذی و گرد و غبار

• کاهش قیمت تمام شده نسبت به پوشش های سنتی

28

• ساختمان های صنعتی

• ساختمان های مسکونی و اداری

• تنوع در نوع روکش (گالوانیزه ،آلومینیوم ،آلوزینک  /ساده ،رنگی و طرح دار)
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WALL
SANDWICH
PANEL

کاربردها

• سالن های نمایشگاهی

پلی استایرن

• ساختمان های تجاری
• سرد خانه ها
• کانکس ها

پلی اورتان

پشم سنگ
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ساندویچ پانل سقفی
ســاختار ایــن پانــل مشــابه ســاندویچ پانــل دیــواری میباشــد بــا ایــن تفــاوت کــه مبتنــی بــر کاربــرد ،ســطح مقطعــی متفــاوت دارنــد.
ایــن پانلهــا بــه عنــوان پوشــش نهایــی ســقف در ســازههای ســاختمانی و صنعتــی بــدون نیــاز بــه انجــام هرگونــه عملیــات نــازک

کاری اســتفاده مــی شــوند .اورلپهــای تعبیــه شــده بــر روی ایــن پانلهــا آنهــا را از عایــق کاری بــی نیــاز کــرده و هــم چنیــن نهایــت

ســهولت را در اجــرا فراهــم مینمایــد.
مزایا

• کاهش وزن فولاد مصرفی در سازه با عنایت به وزن کم پانل ها

• پوشش نهایی زیبا و مقرون به صرفه بدون نیاز به عملیات تکمیلی نازک کاری

• کاهش مصرف انرژی تا %30

• سالن های ورزشی

• مقاوم در برابر آتش ،رطوبت و اشعه  UVخورشید

• استفاده از مواد غیر قابل اشتعال (کند سوز) جهت عایقیت حرارت و صوت
• قابلیت تولید پانل تا طول  30متر

• آنتی باکتریال و قابل شستشو

• نفوذ ناپذیری ساختمان در مقابل حشرات ،جانوران موذی و گرد و غبار

• کاهش قیمت تمام شده نسبت به پوشش های سنتی
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• ساختمان های صنعتی

• ساختمان های مسکونی و اداری

• تنوع در نوع روکش (گالوانیزه ،آلومینیوم ،آلوزینک  /ساده ،رنگی و طرح دار)
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SANDWICH
PANEL

کاربردها

• سالن های نمایشگاهی

پلی استایرن

• ساختمان های تجاری
• سرد خانه ها
• کانکس ها

پلی اورتان

پشم سنگ
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کانکس فلت پک

FLATPACK
CONEX

کانکــس فلــت پــک کــه بــا عناویــن کانکــس تاشــو ،کانکــس پیــچ و مهــره ای و کانکــس قابــل مونتــاژ نیــز شــناخته مــی شــود نســل

جدیــدی از کانکــس اســت کــه مشــابه کانکــس جمــع شــونده بــه دلیــل ســهولت حمــل و نقــل و کــم جــا بــودن بســیار مــورد اســتقبال
قــرار گرفتــه اســت .بــه دلیــل پیــچ و مهــره ای بــودن ،مونتــاژ ایــن کانکــس در زمانــی کوتــاه بــا تعــداد  2تــا  4نفــر امــکان پذیــر اســت.
ایــن کانکــس قابلیــت گســترش بــه ســالنهای بــزرگ و ســاختمان هــای چنــد طبقــه را نیــز دارد.

مزایا

• سهولت نصب

• حجم کم و سهولت حمل

• قابلیت تبدیل به سالن های بزرگ

• قابلیت چند طبقه شدن برای احداث ساختمان های فوری
• انبار کردن تعداد زیاد کانکس در فضای کم

کاربردها

• کارگاه های صنعتی ،ساختمانی  ،کیوسک  ،کانکس های مخابراتی ،دفاتر اداری

• پروژه های موقت راه سازی  ،ساختمانی ،حفاری نفت

• حوادث غیرمترقبه ،ستاد بحران ،بیمارستانهای صحرایی ،خوابگاه ،اسکان زائر ،کمپهای اسکان موقت
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www.trphouse.com

کانکس جمع شونده

FLEXIBLE
CONEX

کانکــس جمــع شــونده بــه دلیــل قابلیــت بــاز و بســته شــدن مزیــت هــای خاصــی ایجــاد مــی کنــد .ایــن کانکــس در حالــت بســته

فضــای کمــی اشــغال کــرده و بــه همیــن دلیــل حمــل و نقــل یــا انبــار کــردن آن بــا ســهولت انجــام مــی گــردد .از طــرف دیگــر بــه

راحتــی توســط اهرمهــای مکانیکــی بــاز شــده و در انــدازه واقعــی و کاربــردی خــود مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
مزایا

• هزینه انبارداری و نگهداری کمتر

• هزینه حمل کمتر و سرعت جابجایی بیشتر ( 8کانکس با یک تریلی)

• کانکس با عرض بیشتر از  2.5متر

• عدم نیاز به بستر سازی خاص در محل نصب کانکس به دلیل وجود پایه های قابل رگلاژ در کف
• استفاده از مواد عایق صوت و حرارت جهت استفاده در شرایط سخت و آب و هوای نامناسب
کاربردها

• تجهیز کارگاه ها و پروژه های عمرانی ،اکتشافات ،معادن و ....

• اسکان در مناطق حادثه دیده در موارد چون بلایای طبیعی  ،جنگ و ....

س بین راهی ،ستاد اسکان نوروزی و ...
• استفاده در ایام خاص در پایگاه های موقتی همانند اورژان 

• امکان نصب بر روی خودرو و ایجاد فضای سیار در موارد خاص از جمله کاربریهای نظامی
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پروژه های انجام شده

سیتی سنتر اصفهان
تعداد سقف7 :
زیر بنا 650000 :متر مربع

زائرسرای کربال
تعداد سقف12 :
زیر بنا29000 :متر مربع

مجتمع مسکونی بهین
تعداد سقف12 :
زیر بنا 3500 :متر مربع
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مجتمع مسکونی غدیر اصفهان
تعداد سقف14 :
زیر بنا125000 :متر مربع

زائرسرا مجمع النور نجف
تعداد سقف9 :
زیر بنا 12500 :متر مربع

صبا انرژی فردوس
دیوار 1900 :متر مربع

سیتیسنترماهشهر
تعداد سقف4 :
زیر بنا 4000 :متر مربع

کارخانجات ظریف مصور
زیر بنا110000 :متر مربع

ویال سازی لواسان
دیوار 5000 :متر مربع

