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معرفی متریال مصرفی سفال

)GABLE(



مشخصات فیزیکی

تایل های سفال طبرستان بر طبق . تایلهای سفالی در طول تاریخ بعنوان پوشش سقف های شیبدار مورد استفاده بوده اند

.آخرین استانداردهای متداول دنیا و در دو نوع خودرنگ و لعابدار تولید می گردد

سقف سفالی از طرح های سفال قدیمی با حس جهان باستانی می باشد و یکی از مدل های محبوب سقف است در 

نحوه اجرای سقف سفال طبرستان باید دقت زیادی داشت چون زیر سازی سقف سفالی باید محکم و استوار باشد تا در 

مقابل شرایط مختلف اب و هوایی پایداری خود را حفظ کند

پوشش سفال در بام ها عالوه  بر سازگاری محیط . ساله میباشد2000سفال طبرستان با ماهیت خاک رس دارای پیشینه ی 

از جمله مزایای سافل میتوان به زیبا و با دوام .زیست ، زیبایی بافت سنتی توانسته اعتماد و اطمینان کارفرمایان را برآورده سازد
،سازگاری با محیط زیست ، عمر طوالنی و مقاومت باال، مقاوم در برابر سرما و گرما، مقاوم در برابر طوفان و باد های شدید، مقاوم در 

.برابر باران های شدید،مقاوم در برابر آتش، مقاوم در برابر برخورد با جسم سخت اشاره کرد



چرا سفال طبرستان؟

زیبا و با دوام و سازگار با محیط زیست-1• 

عمر طوالنی و مقاومت باال-2• 

مقاوم در برابر سرما و گرما شدید-3• 

مقاوم در برابر طوفان و بادهای شدید-4• 

مقاوم در برابر باران های شدید-5• 

استحکام باال–6• 

مقاوم در برابر آتش مقاوم و در برابر برخورد با جسم سخت-7• 

مقاوم در برابر آب ، باد ، گرما و سرما ، یخبندان-8• 

عایق سرما و گرما-9• 



معایب سفال طبرستان

.نصب به متریال های ورق شکننده تر میباشد-1• 

سال از نصب در صورت پر شدن حفره های تخلیه ی اب دچار نم زدگی 15-10در برخی موارد بعد از گذشت -2• 

.میشود

.در مناطق شمالی و مرطوب معموال مستعد رشد جلبک میباشد-3• 

تایل های خود رنگ دارای جذب آب باالتری نسبت به متریال های ورق و روفتایل میباشند و از طرفی به مرور زمان -4• 

.دچار خاک مردگی در سطح خود میشوند



نمونه پروژه های اجرایی سفال طبرستان توسط شرکت آسابام















کارخانه تولیدی سفال بام طبرستان

بخش کلباد ، دهستان کلبادشرقی ، آبادی مهدیرجه، مهدیرجه ، جاده خلیل شهر ، خیابان اصلی 

**مابقی کارخانه جات تولیدی مورد تایید شرکت آسابام نمیباشند**• 



ارتباط با ما

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

05138766358: شماره تماس شرکت 

09150953595-09155596295–09159165700: شماره تماس مدیریت 


