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قالب سقف سبک 
اجرای ســقف های پروژه های کوچک با کمترین نیروی انســانی و قطعات بسیار سبک

ایــن سیســتم یکــی از روش هــای اجرای ســاده 
و آســان ســقف هــای بتنــی می باشــد .

در ایــن روش ســرجک هــای قفــل کن بــر روی 
جــک ســقفی نصــب مــی شــود . فریــم هــای 
فلــزی عمــودی و افقــی در داخــل این ســرجک 

هــا قــرار مــی گیرنــد .

ــه ایــن سیســتم معمــوال توســط  بخــش روی
فلــزی  ورق  یــا  دار  روکــش  وود  پــای 
پوشــانده مــی شــود . بهتریــن پیشــنهاد 
ــاد  ــرای ایج ــای وود ب ــه پ ــتفاده از روی اس

ــد .  ــی باش ــپوز م ــا اکس ــطح کام س
ســرعت اجــرای بــاال و قیمــت مناســب از مهــم 

تریــن مزایــای ایــن سیســتم می باشــد . 

سرعت اجرا
ــا ســرعت اجــرای  ــی و ب ــه راحت ــا ب ــل ه پن
ــی  ــاژ م ــر مونت ــر کارگ ــط دو نف ــاال توس ب

ــود .  ش

وزن کم قطعات 
ــک  ــه کمــک ی ــی ب ــه راحت ــن سیســتم ب ای
نفــر کارگــر ) بــدون نیــاز بــه تــاور کریــن ( 

ــل حمــل مــی باشــد .  قاب

 مناسب سقف های منعطف 
ایــن نــوع قالــب بنــدی بــرای ســقف هــای بــا 
اشــکال مختلــف بســیار مناســب مــی باشــد . 

33cm مناسب برای ضخامت های سقف تا
مناســب برای ساختمان های مسکونی و 

چند طبقه ای کوچک
عدم نیاز به اتصاالت اضافی

امکان کم و زیاد کردن فاصله جک ها در 
ضخامت های مختلف

نصــب ایمن با امکان چرخاندن پنل ها
ــات  ــداد قطع ــا تع ــک ب ــاژ ارگونومی مونت

ــم ــیار ک بس
وزن سبک قطعات

امکان جابجایی آســان توسط یک نفر
عــدم نیاز به پین یا پیچ

ــل  ــف قاب ــاد مختل ــزی ، در ابع ــای فل ــم ه فری
ــد .  ــی باش ــد م تولی

 

ــه  ــا ب ــک ه ــر روی ج ــن ، ب ــل ک ــرجک قف س
ــود .  ــی ش ــب م ــی نص راحت

 

ــقف  ــه س ــوان روی ــه عن ــای وود ب ــوال از پ معم
ــود . ــی ش ــتفاده م اس
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ــوان  ــرای ایمنــی کارگــران در حیــن کار مــی ت ب
از جــان پنــاه و تیــر چوبــی افقــی اســتفاده کــرد . 

 

پنــل هــای ســقفی بــه راحتــی توســط یــک نفــر 
قابــل جابجایــی مــی باشــند .

 

قالب بندی سقف
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