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جک سقفی 
انواع جک های ســقفی با ظرفیت های باربری متفاوت با امکان نصب انواع ســرجک 

یکــی از مرســوم تریــن سیســتم هــای اجــرای ســقف هــای بتنــی ، تیرچــه بلــوک ، یونولیــت 
و ... اســتفاده از جــک هــای ســقفی بــا ارتفــاع هــای مختلــف مــی باشــد .

عمــده مصــرف ایــن جــک هــا در پــروژه هــای کوچــک بــه ویــژه ســاختمان هــای مســکونی 
مــی باشــد . ایــن جــک هــا در انــواع مختلــف ســاده و صلیــب دار و بــا رزوه مهــره گام 6 ، 

گام 6 یــا گام 9 تولیــد مــی گــردد . 

رزوه هــای گام 9 شــرکت ســازه گســتر مدحــت بــه صــورت انحصــاری توســط ایــن شــرکت 
تولیــد مــی گــردد و دارای باالتریــن اســتاندارد کیفــی در ایــران مــی باشــد . 

جــک هــای ســاده ، امــکان نصــب انــواع ســرجک هــای 4 شــاخ ، ســرجک طــرح مســتیطی 
، صلیــب متحــرک و ... را دارا مــی باشــند . 

ــردد و  ــی گ ــد م ــار تولی ــت فش ــورت ........ و تح ــه ص ــرکت ب ــن ش ــد ای ــای تولی رزوه ه
ــه را  ــرداری لول ــراده ب ــراش و ب ــوال روش ت ــد )معم ــاد میکنن ــی ایج ــیار باالی ــت بس مقاوم

ــد . ــش میده ــت آن را کاه ــف ومقاوم ضعی

ضخامت لوله
ــل و  ــای 2 می ــت ه ــا در ضخام ــک ه ج
ــنگین  ــبک و س ــورت س ــه ص ــل ب 2/5 می

ــوند .  ــی ش ــد م تولی

میزان استفاده 
ــدد  ــک ع ــع ی ــر مرب ــک مت ــا هــر ی جــک ه

ــرد .  ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م

ارتفاع مجاز
جــک هــا حداکثــر تــا ارتفــاع 5.5 متــر بــرای 

ســازه هــای ســبک مجــاز می باشــند .

قیمت بسیار مقرون به صرفه
امکان اجرا در ارتفاع های مختلف سقف

ابعاد مختلف بنا به نیاز پروژه
امکان استفاده به عنوان مهار دیوار
امکان اتصال سرجک های مختلف

ــل نشــکن  ــا از چــدن داکتی ــره رزوه جــک ه مه
مــی باشــد . 

ــری و مادگــی تشــکیل  ــا از دو بخــش ن جــک ه
شــده اســت .

در جــک هــای صلیبــی ، طــول صلیــب بــه 
ــد . ــی باش ــانتیمتر م ــتاندارد 75 س ــورت اس ص
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ــا بســته  ــا جهــت حمــل و نقــل آســان ب جــک ه
بنــدی مناســب بــه محــل پــروژه ارســال می شــود . 

 

در جک های با پلیت کفی ساده سوراخ دار ، امکان 
نصب سرجک های خاص فلزی وجود دارد . 

ــی و  ــگ آلمان ــتگاه رولین ــا دس ــا ب ــک ه رزوه ج
بــدون برداشــتن عمــق از لولــه تولیــد مــی شــوند .

اسکافلدینگ و ایمنی
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