
جودة فائقة البيت الحديث الجاهز للبيع

مكان المنشأ: شاندونغ ، الصين (البر الرئيسي)
اسم العلامة التجارية: الجودة
رقم الموديل: منزل الهيكل الصلب
المادة: فولاذ
wallcamp ، الاستخدام: المنزل ، المنزل
ISO / CE / AS / US / CA :المعيار
التسقيف: حسب الطلب
PU / العزل: الألياف الزجاجية / الصوف الصخري
الميزات: توفير الطاقة / التجميع السريع
استخدام الحياة: 70 عامًا
التصميم: مخطط ونموذج ثلاثي الأبعاد وهيكلي د

منتج صورة

https://www.prefabhousesupplier.com/aePrefab-Modern-House.html




تفاصيل المنتج
البيت الحديث الجاهز
العنصر محتوى
إطار فولاذي .هيكل فولاذي عالي الجودة 4 مم
شبابيك .نوافذ ألمنيوم أو نوافذ من الصلب البلاستيكي
أبواب .MDF باب فولاذي وباب

لوحة الجدار
صوف صخري ، صوف زجاجي) لوح سقف مزجج ، EPS لوح ساندويتش 75 مم / 100 م (مع
بالألوان.
.EPS لوح السقف المزجج بالألوان. لوحة ساندويتش أسمنتية و

لوحة السقف الصوف الصخري ، الصوف الزجاجي). لوح ، EPS لوح شطيرة 75 مم / 100 م (مع
.السقف المزجج بالألوان

اللون .(يمكنك اختيار أي لون تريده (للخارج والداخل
كهرباء .(سنقوم بتوريد جميع أنظمة الكهرباء والمعدات (البديلة
دوره المياه .(سيتم تجهيزه بوعاء مرحاض واحد وحوض غسيل واحد ومعدات دش واحدة (بديل
مطبخ .(ستكون مجهزة بخزانة مطبخ واحدة (بديلة

مزايا المنتج
العنصر محتوى

تركيبة مرنة  يمكن ربط منزلنا المتنقل بحرية بالطول والعرض و
.الارتفاع من خلال مجموعات الربط للحصول على هيكل أكبر وتخطيط مختلف

تركيب سريع .يمكن لأربعة عمال تركيبه في 7 إلى 15 يومًا

النقل الاقتصادي
سيتم تحميلها في حاويات الشحن (الهيكل الرئيسي والألواح بكميات
 كبيرة ،
 الباب / السقف / بلاط الأرضيات / الأثاث في كرتون ،
.(صحية / كهربائية / سباكة / أجهزة / تركيبات / أدوات في صناديق خشبية
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تكلفة الأداء
يمكن أن تنتج في الإنتاج الضخم. علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون متبادلة
،
.استبدالها وصيانتها بسهولة

توفير الطاقة
يساعد اختيار منزلنا المتنقل الجديد على توفير الموارد الطبيعية
 والطاقة
.وكذلك تقليل المخلفات الصناعية

المضاد للهب

وفقًا للاختبار الذي أجراه مركز الأبحاث الوطني لتقنيات الاختبار
 لمواد البناء ،
A1 منزلنا المتنقل عبارة عن مادة غير قابلة للاحتراق من الدرجة
 يمكنها الصمود
.الآلاف من درجات مقاومة الحريق بواسطة مسدس اللهب في الموقع

ضد للماء  إنه مع ضيق الماء الجيد. لا يوجد تشوه أو تمدد أو انكماش أو تلف
.بعد تعرضها للماء لفترة طويلة

القدرة على الطقس الجيد إنه ضد الحرارة والبرودة وكذلك الأشعة فوق البنفسجية. لا يوجد صدع
.بعد 50 دورة تجميد-تذويب

قدرة غير محدودة على العفن
والإبداع

 منزلنا المتنقل ذو تعبير فني قوي ، ويظهر قيم ثقافية مختلفة ،
أي نمط معماري متاح دون زيادة التكلفة.
.يجعل المباني والمدن أكثر روعة


