
...خدا هست 

شرکت ویالسازان لوکس آسابام
71927: شماره ثبت 
1395: تاسیس 



معرفی متریال مصرفی بامینو

)BAMINO(



مشخصات فیزیکی

روف اگر چه طرح بامینو از لحاظ شکل و فرم شبیه سفال است ولی چیزی که باعث برتری کمی و کیفی بامینو نسبت به سفال یا حتی
ل شده کامپوزیت بامینو از با کیفیت ترین پلیمرهای صنعتی و سنگدانه  تشکی. تایل بتنی میشود مواد تشکیل دهنده بامینو است 

بامینو را میتوان به هر شکل و فرمی تولید کرد ولی انتخاب ما در اولین طرح ، مبتنی بر یکی از پرطرفدارترین فرم های پوشش.است
.سقف یعنی سفال بوده و قطعا در آینده فرم های دیگری نیز از بامینو تولید خواهد شد 

.نیاز به داشتن دانش و تکنولوژی دارد( پلیمرصنعتی–سنگدانه )همگن سازی مواد تشکیل دهنده 

ت استفاده میکنند بنابراین با عنایت به درک و اهمی...امروزه کشورهای زیادی در جهان ازاین فرآیند در تولید انواع تایل سقف شیبدار و
نسل جدید پوشش سقف های شیبدار، گروه صنعتی پوشش سقف صدف برای اولین بار در کشوراقدام به کسب دانش و تکنولوژی 

مربوطه با کمک نیروهای مجرب و متخصص نموده است و این امر پس از سالها تالش با محصولی به نام بامینو که نمایانگر واژه بام و نو 
بودن است به وقوع پیوست 



چرا بامینو؟



مشخصات فنی

کم هزینه بودن ورق گالوانیزه از .از جمله مزایای این ورق کاهش انتقال صدا و دما و لرزه در ساختمان ها است .4

.مواردی است که بسیار مورد توجه واقع شده است

یکی دیگر از مواردی که سبب شده است از این ورق برای پوشش دهی سقف استفاده کنند این است که این ورق .5• 

.قابلیت این را دارد که بتوان آنها را رنگ کرد که به ورق گالوانیزه رنگی معروف میباشد



معایب بامینو

با توجه به وجود رقبایی همچون سفال و روفتایل در بازار ایران ورود پوشش بامینو در بازار و اعتماد مشتریان به این 

.پوشش تازه وارد بازار سقف کاری دشوار است



نمونه پروژه های اجرا شده بامینو









ارتباط با ما

60و 58بین –بلوار فکوری –مشهد : آدرس دفتر مرکزی 

05138766358: شماره تماس شرکت 

09150953595-09155596295–09159165700: شماره تماس مدیریت 


