
كود المنزل هييا -69.92

 مواصفات

 غرفة المعيشة: 1
 غرفة نوم: 3
 المطبخ: 1
 بارثروم: 1
 100 مم + 75 مم لوحة شطيرة (سماكة الصاج
 0.45 مم ، 18 كجم / م 3)
أنبوب مربع ، قنوات فولاذية ، زخرفة ، C مدادة وشعاع فولاذي من النوع
الجدار الخارجي ، بولي كلوريد الفينيل ، نظام تصريف ، ملحقات

المساحة م 2 / وحدة 69.92
(سعر الوحدة (سعر فوب دولار أمريكي 7871.78
دقيقة. الكمية 2
(HQ' تحميل الحاويات (40 HQوحدة / 40 2

مميزات بند المحتوى

1 تركيبة مرنة يمكن ربط منزلنا المتنقل بحرية بالطول والعرض والارتفاع من خلال
.مجموعات الربط للحصول على هيكل أكبر وتصميم مختلف

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

3 النقل الاقتصادي
سيتم تحميلها في حاويات الشحن (الهيكل الرئيسي والألواح بكميات
كبيرة ، والأبواب / السقف / بلاط الأرضيات / الأثاث في الكرتون ،
والصحية / الكهربائية / السباكة / الأجهزة / التركيبات / الأدوات في
.(الصناديق الخشبية

4 تكلفة الأداء يمكن أن تنتج في الإنتاج الضخم. علاوة على ذلك ، يمكن تبديلها
.واستبدالها وصيانتها بسهولة

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

6 المضاد للهب
وفقًا للاختبار الذي أجراه مركز الأبحاث الوطني لتقنيات اختبار مواد
البناء ، فإن منزلنا المتنقل عبارة عن مادة غير قابلة للاحتراق من
والتي يمكنها تحمل آلاف درجات اختبار مقاومة الحريق A1 الدرجة
.بواسطة مسدس اللهب في الموقع

7 ضد للماء إنه مع ضيق المياه الجيد. لا يوجد تشوه أو تمدد أو انكماش أو تلف بعد
.التعرض للماء لفترة طويلة

8 قدرة الطقس الجيد إنه مقاوم للحرارة والبرودة وكذلك الأشعة فوق البنفسجية. لا يوجد صدع
.بعد 50 دورة تجميد-تذويب

9
قدرة غير محدودة
على العفن
والإبداع

يتميز منزلنا المتنقل بتعبير فني قوي ، ويظهر نمطًا ثقافيًا مختلفًا
متاحًا دون زيادة في التكلفة ، مما يجعل المباني والمدن أكثر روعة ،
.أي مهندس معماري


