
 الجاهزة وحدات وحدات الحمام غرفة الاستحمام لوحات الحائط مجموعة التصميمتصميم الحمام

المواد المقدمة من مسبقة الصنع منزل حاوية

http://www.prefabhousesupplier.com/contact-us.html


:بحجم مم 2650 * 5800 * 2500
:صلب أنبوب مربع ولوحة فولاذية منحنية

:حائط مم / لوحة شطيرة من الصوف الصخري ، لوح فولاذي EPS 50 / 0.376 / 0.326 لوحة شطيرة
0.426 / 0.476 مم

:لون الحائط اللون الأبيض والألوان الاختيارية

:سقف مم / لوحة شطيرة من الصوف الصخري ، ألواح الصلب EPS 50 / 0.376 / 0.326 لوحة شطيرة
0.476 / 0.426mm

:الباب مم / لوحة شطيرة من الصوف الصخري ، لوح فولاذي EPS 50 / 0.376 / 0.326 لوحة شطيرة
0.426 / 0.476 مم مع قفل / أبواب اختيارية

: نافذة او شباك مع شريط أمان PVC باب انزلاقي من الألومنيوم ، باب منزلق
:أرضية أرضية اختيارية / WPC مجلس
:جدار الديكور WPC تكسية ، PVC اختياري: تكسية
:كهرباء معيار اختياري

.لا بند المحتوى

1  مرنة
مزيج

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 علب 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 الاختبار لمواد
A1 البناء ، فإن منزلنا المتنقل هو مادة غير قابلة للاحتراق من الدرجة
والتي يمكنها تحمل آلاف درجات اختبار مقاومة الحريق 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

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


