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قالب بندی میز پرنده 
جایگزین مناســب سیســتم های ســنتی برای اجرای سریع سقف بدون نیاز به دمونتاژ در هر مرحله

ــده یکــی از بهتریــن  قالــب بنــدی میــز پرن
ــه صرفــه تریــن سیســتم هــای  و مقــرون ب
مــورد اســتفاده در بتــن ریــزی ســقف هــای 

مرتفــع و وســیع مــی باشــد .
ایــن سیســتم بــه دلیــل تحمــل فشــار 
ــاالی بتــن و ایجــاد ســطح بتــن اکســپوز  ب
در مجتمــع هــای تجــاری ، هتــل هــا ، پــل 
ــد ، ســقف هــای   ســازی ، ســقف هــای بلن
ــروگاه هــا و ...  گنبــدی ، پاالیشــگاه هــا ، نی
ــه  ــرد . روی ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م
قالــب میــز پرنــده از پــای وود روکــش دار 

ــد  . ــی باش ــر م ــت 18 میلیمت ــا ضخام ب

مونتاژ سریع و یکباره 
ایــن سیســتم بــه ســرعت و در محــل پــروژه 

فقــط بــرای یکبــار مونتــاژ مــی شــود .

کاهش زمان استفاده از جرثقیل 
بــا توجــه بــه عــدم نیــاز بــه دمونتــاژ 
جرثقیــل  از  اســتفاده  زمــان   ، سیســتم 

 . یابــد  کاهــش مــی 

اجرای میز در کارخانه
ــوال  ــده معم ــز پرن ــتم می ــز سیس ــش می بخ
ــه محــل  ــاژ مــی شــود و ب ــه مونت در کارخان

ــی شــود .  ــروژه ارســال م پ

ــره  ــط گی ــکافلد توس ــه اس ــز ب ــال می ــل اتص عم
ــود .  ــی ش ــام م ــره انج ــچ و مه ــزی و پی فل

 

بعــد از بتــن ریــزی ، قالــب توســط دســتگاه 
ترولــی از زیــر ســقف بیــرون کشــیده مــی شــود .

 

ــه  ــن ب ــاور کری ــه کمــک ت ــده ب ــز پرن ــب می قال
ــود. ــی ش ــل م ــدی منتق ــه بع طبق
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ایجاد سطح بتن اکسپوز
تحمل فشار بتن در سطوح وسیع

عدم نیاز به اتصاالت اضافی
امکان جابجایی کامل میز پرنده توسط ترولی

امکان جابجایی آسان به طبقات بعدی 
توسط شاهین

کاهش چشمگیر هزینه نهایی قالب بندی

ضریب تکرار باال
انعطاف پذیری باال
سرعت اجرای باال

افزایش ایمنی در هنگام کار
سبک بودن و سادگی مونتاژ فریم ها

ارگونومی مناسب
قابلیت تحمل تا 6/5 تن بار 

طــول عمــر بــاالی قطعــات بــه دلیــل 
اســتفاده از رنــگ کــوره ای

BS طراحی بر اساس استاندارد
امــکان تغییــر ارتفــاع در ســقف هــای 

متغیــر ماننــد پــل هــا
عــدم نیــاز بــه دمونتــاژ بــرای انتقــال به 

ــات بعدی طبق

قالب بندی سقف
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فریــم هــای عمــودی بــه صــورت 
ــایزهای 90 ، 120 و  ــتاندارد در س اس
ــوند . ــی ش ــد م ــانتیمتر تولی 150 س

ــزی  ــره فل ــز توســط گی ــا نی پاشــنه ه
ــی شــود .  ــه اســکافلد متصــل م ب

فریــم هــای عمــودی در ارتفاع توســط 
رابــط هــای لولــه ای بــه کمــک پیــن 

بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .
پیــن  یــک  نیــز  هــا  فریــم  روی 
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــوص تعبی مخص
ــاری  ــه مه ــا ب ــم ه جهــت اتصــال فری

اســتفاده مــی شــود .
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بعــد از بتــن ریــزی ، قالــب میــز 
پرنــده توســط ترولــی دســتی کــه 
بــه 4 طــرف اســکافلدها  نصــب شــده 
اســت ، بیــرون کششــیده مــی شــود .

  H20 بخــش میــز بــه کمــک تیرهــای
ــرجک  ــل س ــل در داخ ــودی دوب عم

ــرد .  ــرار مــی گی ــل رگاژ ق قاب

ــر روی  ــل رگاژ ب ــای قاب ــرجک ه س
ــب  ــده نص ــز پرن ــای می ــورینگ ه ش

ــوند .  ــی ش م
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