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قالب بندی سقف فلکس 
مناســب جهت اجرای ســقف های با اشــکال هندسی متفاوت و امکان مونتاژ در محل پروژه 

ــی باشــد .  ــف م ــب بنــدی ســقف هــای مختل سیســتم فلکــس ، سیســتمی مرســوم در قال
ایــن سیســتم مشــابه سیســتم میــز پرنــده اســت بــا ایــن تفــاوت کــه تمامــی مراحــل نصــب 
و مونتــاژ در محــل پــروژه انجــام مــی گیــرد و معمــوال بــه جــای اســکافلد ، از جــک هــای 

ســقفی اســتفاده مــی شــود . 

ــای  ــتم ه ــد سیس ــای وود مانن ــای H20  و پ ــقفی ، تیره ــای س ــک ه ــن روش ج در ای
ــی  ــس در نقاط ــتم فلک ــن سیس ــود . همچنی ــی ش ــب م ــقف نص ــدی س ــب بن ــی قال قدیم
ــه دلیــل ســطح مقاطــع هندســی  ــده ب ــز پرن ــروژه کــه امــکان اســتفاده از سیســتم می از پ

ــت .  ــرد اس ــر کارب ــیار پ ــدارد ،  بس ــو ن ــرازی وج ــدم همت ــا ع ــم  و ی نامنظ

اجرا در اشکال هندسی مختلف سقف
ــه دارای  ــی ک ــقف های ــتم در س ــن سیس ای
اشــکال مختلــف هندســی و نامنظــم هســتند 

بســیار مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد . 

عدم نیاز به جرثقیل 
ایــن سیســتم بــه  دلیــل ســبکی ، بــه  
راحتــی بــدون نیــاز بــه جرثقیــل قابــل اجــرا 

ــد  ــی باش م

ضخامت های سقف مختلف
بــا نزدیــک کــردن جــک هــا بــه یکدیگــر مــی 

تــوان تحمــل فشــار بتــن را افزایــش داد . 
استفاده در سقف های با ضخامت متوسط

قابــل اســتفاده در ســقف هــای بــا اشــکال 
مختلــف هندســی
انعطاف پذیری باال

عدم نیاز به اتصاالت اضافی

عدم نیاز به تاور کرین و جرثقیل
سرعت باالی مونتاژ

عدم خروج شیره بتن به دلیل همترازی 
سطوح پای وود

ایجاد محافظ در مقابل رطوبت ، نم و سایش 

تیرهــای H20  بــه صــورت دوبــل در داخــل 
ــد .  ــی گیرن ــرار م ــا ق ــرجک ه س

 

بر روی جک های ســقفی ، ســرجک های قابل 
رگا        ژ  در ســایزهای مختلف قرار داده می شــود . 

 

بسته به ضخامت سقف و فشار بتن ، تیرهای افقی 
بر روی تیرهای عمودی نصب می شود . 
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امکان جابجایی میز ایجاد شــده توســط شاهین 
حمــل به کمک تاور کرین وجود دارد . 

 

پــای وودهــا ) عمومــا با ضخامــت 18 میلیمتــر ( بر 
روی تیرهــای افقــی H20  پهــن می شــود . 

 

ــاد  ــروژه در ابع ــاز پ ــه نی ــته ب ــا بس ــای وود ه پ
ــود .  ــی ش ــرش داده م ــف ب مختل
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