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معرفی متریال مصرفی ساندویچ پنل

) Sandwich panel(



مشخصات فیزیکی

ساندویچ پانل های با کاربری سقفی هم جهت دارا بودن مقاومت خمشی بیشتر و هم جهت آب بندی مناسب در محل اتصال به یکدیگر 
پیچهای اتصال . دارای گامهای ذوزنقه ای بوده و کام و زبانه نیز از نوع ذوزنقه ای می باشد که عملکرد به صورت همپوشانی می باشد

در این نوع از پانلهای سقفی در عرض . دهنده پانل به اسکلت نگهدارنده سازه ای از روی گامهای ذوزنقه ای نصب شده و نمایان می باشد
.گام ذوزنقه ای موجود می باشد۳پانل 

سانتیمتر را ۱۰۰سانتیمتر می باشد که بعد از محکم شدن پانلها به یکدیگر هر پانل عرض مفید ۱۰۸عرض پانلها با احتساب کام و زبانه 
ورقهای رویه و زیرین پانلها می تواند از نوع گالوانیزه پیش . سانتیمتر می باشد۱۰۰پوش می دهد که مبنای محاسبه متراژ عرض مفید 

کیل یا پلی تش،عایق هسته داخلی نیز می تواند با به کارگیری پلی اورتان. رنگ شده و یا آلومینیوم به صورت طرح دار شادوالین باشند
.شود



چرا ساندویچ پنل؟

.هزینه ای که برای پانل سقفی صرف می شود نیز باید مقرون به صرفه باشد

.پانل سقفی در رنگ های متفاوت و مرتبط با مکان موردنظر و هم چنین طبق سلیقه مشتری گرامی است

.قابل بازیافت هستند

.به آسانی و به سرعت حمل ونقل می شوند

.به راحتی نصب و اجرا می شوند

.قابل شست وشو بودن یکی از مهم ترین خصوصیت پانل سقفی است



معایب ساندویچ پنل

با توجه به استفاده ی عمده از ساندویچ پنل های سقفی در ساخت سوله های صنعتی و مراکز تولیدی و همچنین استفاده عمده

از ساندویچ پنل های دیواری در سالن های سردخانه ای استفاده از این نوع پوشش در سازه های کالسیو و ویالیی کمتر مورد 

.استقبال کارفرمایان و پیمانکاران ویالیی قرار میگیرد

متمربع توسط کارخانه جات تولیدی پذیرفته ۱۰۰همچنین با توجه به استفاده عمده این نوع پوشش معموال سفارش کمتر از 

.نیست



نمونه پروژه های اجرا شده ساندویچ پنل











ارتباط با ما

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

05138766358: شماره تماس شرکت 

09150953595-09155596295–09159165700: شماره تماس مدیریت 


