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قالب بندی ستون الرج پنل 
ایجاد ســتون با مقاطع مربع یا مســتطیل با ابعاد الرج پنل

ــدی  ــب بن ــزی ســتون ، سیســتم قال ــن ری ــرای بت ــای مناســب و ســریع ب یکــی از روش ه
الرج پنــل ســتون مــی باشــد . قالــب بنــدی الرج پنــل معمــوال بــرای بتــن ریــزی دیوارهــا 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد ولــی در ســتون هــای مرتفــع یــا پــروژه هایــی کــه نیــاز 
بــه اجــرای کار بــا ســرعت بیشــتری وجــود دارد از قالــب بنــدی الرج پنــل ســتون اســتفاده 

میشــود . 

ســتون هــای الرج پنــل بــه گونــه ای طراحــی و تولیــد مــی شــوند کــه امــکان تغییــر ســطح 
مقطــع را بــه راحتــی در پــروژه فراهــم مــی نماینــد و فقــط مــی تــوان بــا بــاز کــردن بلــت 

هــا و بســتن آن در ســوراخ هــای جانبــی مقاطــع را کوچــک یــا بزرگتــر نمــود .

اتصال پنل ها 
قالــب هــا توســط مهــره ســه گــوش چدنــی 

بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند.

تغییر ابعاد ستون
امــکان تغییــر ابعــاد ســتون در طبقــات 
مختلــف پــروژه بــا جابجایــی مهــره هــا 

فراهــم مــی باشــد .

سرعت باالی اجرا
ایجاد سطح بتن اکسپوز

امــکان بتن ریزی در مقاطع مختلف
قیمت مقرون به صرفه 

عدم نیاز به دمونتاژ جهت انتقال به 
طبقات بعدی

ــه  قالــب هــا توســط مهــره ســه گــوش چدنــی ب
یکدیگــر متصــل مــی شــوند.

 

امــکان تغییــر ابعــاد ســتون در طبقــات مختلــف 
پــروژه بــا جابجایــی مهــره هــا فراهــم مــی باشــد .

 

عمــل اتصــال قالــب هــا بــه زمیــن توســط جــک 
دوپیــچ انجــام مــی شــود . 

 

امکان اســتفاده از پنل ها در دیوار
امکان بتن ریزی در ارتفاع های باالتر از 

8 متر
امکان انتقال ســاده به طبقات بعدی

تحمل باالی فشار بتن 
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