
المواد
الرئيسية

.أ
السقف والجدار عبارة عن لوحة شطيرة. ومع ذلك ، هناك مواد أخرى يمكنك اختيارها ،
مثل الصوف الصخري لوحة شطيرة، البولي يوريثين لوحة شطيرة، رغوة البولي يوريثين
.لوحة شطيرة

.ب قسم الصلب و ال زاوية الحديد. سمك يعتمد عليك! الحجم H الإطار الرئيسي هو
.x150x6x9mmالصلب H 350 :الطبيعي

المزيد من
التفاصيل

.أ الصلب كإطار رئيسي ، آمن وموثوق ؛ الألواح العازلة مثل لوحات السقف H :بناء
.والجدران ، والتي هي في شكل متساوي والزخرفة الجميلة

.ب حماية البيئة والاقتصاد: المنازل الجاهزة معقولة التصميم ، ويمكن إزالتها أو
.إعادة تدويرها أكثر من 5 مرات، ويمكن أن يخدم 10 سنوات أو أكثر

.ج التطبيقات: يمكن استخدام البيوت الجاهزة كمسكن دائم ومؤقت ، سكن عمال ، مكتب ،
.ورشة عمل ، مستودع ، إلخ

.د مقاوم للماء ، مقاوم للرياح ، مقاوم للرطوبة ، quakeproof المزايا: أداء عالي في
.، عزل حراري وعزل للصوت

E. المرافق الداخلية: تعتبر الأرضيات والسقف ونظام المياه والكهرباء والمراحيض
.وما إلى ذلك اختيارية لاختيار العملاء

F. التثبيت السريع: إنه مناسب للتثبيت ، يمكن للعامل الماهر تركيب 20 مترًا مربعًا
.إلى 30 مترًا مربعًا في يوم واحد

.ج النقل: يمكن أن يوفر التدمير الكامل لمكونات المنازل الجاهزة مساحة أكبر
.للحاوية البحرية ويجعل تكلفة شحن المنزل أقل بكثير



نقاط أخرى

.أ يمكن استخدام المنازل الجاهزة في موقع البناء ، منخفضة التكلفة ، سهلة التركيب
.، قابلة لإعادة الاستخدام ، الحفاظ على الطاقة

.ب يستخدم في موقع البناء ويمكن إعادة استخدامه في الكثير من المشاريع ، وهو
.اقتصادي للغاية

.ج .يمكن تصميم المنازل الجاهزة كسكن ، مكتب ، مركز تحكم ، مقصف وما إلى ذلك

.د تعتبر التكلفة المنخفضة وسهلة التجميع والتفكيك والقابلة لإعادة الاستخدام من
.أبرز مزايا هذا المنزل

E. يمكننا تصميم النمط وفقًا لمتطلباتك المختلفة وظروف الطقس في موقع البناء. إنه
.quakeproof مقاوم للحريق ، ومقاوم للماء ، ومقاوم للحرارة و

F. .يعتمد تقسيم الجدار عليك ، يمكننا تصميم القسم الذي تريده
.ج .ممتاز في ميزة الاعصار و مقاومة الزلازل الصف 8 درجات
.ح .استخدام الحياة حول 15-25 سنة. حماية البيئة واقتصادية

.أنا منزل sqmعامل يمكن تجميع 20 ~ 30 متر مربع كل يوم. يمكن 6 عمال إنهاء 300 6
.الجاهزة في 2 أيام

.ج .جار التحميل: 180 مترا مربعا يمكن تحميلها في واحد 40 قدم حاوية شحن


