
 ساخته شیپ خانه

 

 

 

و  تحکم ترمقاوم تر و مسخود را ارزان تر ،  یساخته خانه ها شیپ یخانه ها و سازندگان دکنندگانیتول

 نیا طبق اآنه ایآ ؟ به چه صورت استساخته  شیخانه پ قا  ی. اما دقمی سازند یسنت یاز خانه ها عتریسر

 کنند؟  یادعاها عمل م

 یژبا مصرف انر برای خودتان خانه کیساختن  یراه حل مدرن برا کیساخته  شیپ از نوع  خانه کی

 همراه باشد.باال  تیفیو با ک عیسر

 

ام و و با دو می باشد یمسکون یانواع ساختمانها رایج ترین و مرسوم تریناز  یکیساخته  شیپ خانه

 به اثبات رسانده است.خود در طول سال ها خود را  یداریپا

ت رسانده به اثباشوند که خود را در عمل  یم دیتول ییراه حل ها نیبهتر به کارگیریبا  المان ها نیا

و  حیاژ صحمونت یداخل طیکه شرا یی، جا به تولید میرسند ساخته در کارخانه  شیخانه پالمان های  است.

 ضمانت می نماید.سازه ها را  تیفیبا ک

 



 

 

 کند؟ یم جادیرا ا یساخته خانگ شیپ یزیچه چ

 

های  در خانه ای و می سازندمحل و قطعه قطعه همان ، خانه ها در  یسنت یمسکون یساخت و سازها در

 شده یطراح یکه به صورت سفارش یی. خانه هابه هم در محل می چسبانندچوب به چوب  چوبی سنتی 

اب و به لطف ق نامیده می شوند یچوب یبناها غالبابزرگ پیشرفت های مخصوص در  یخانه ها ایاند 

 رند.به دست می آو یشتریسازه ها درآمد ب یچوب یها

 

و سپس  شوند یکارخانه ساخته م کیشوند که در  یساخته م ییساخته از اجزا شیپ ینه هامقابل ، خا در

 شوند تا مونتاژ شوند. یبه مونتاژ خانه منتقل م

 

چه آنها خانه  ،ساخته ساخت  شیخانه پ کی قادر هستیم بارا  یمختلف معمار یز ساختمانهاا یاریبس

 انگرینما ستیی. خانه ها بایبزرگ آپارتمان یباشند و چه خانه ها یطبقه مسکون کی که کوچک یها

 یشما و روش ها یبا سبک شخص ینقشه طبقه کاربرد کی ادغاممالک باشند. با  تیاحساس شخص



مبدل نموده که آن را به خانه  یافراد وزیبا به رینظ یب یخانه ا قادر هستیمشده ما ،  شیماآز یساختمان

 .می، ارائه ده اند

 

و  یمهندس میتیک با  ندهیساخته خود در آ شیخانه پ یرا برا تانخود یها و آرزوها دهیا قادر هستیدشما 

ناسب م انه پروژه خ کیو مهندسان و معماران مجرب ما  به اشتراک بگذارید  ورتینادر  مشاور طراحی

 به وجود آورند.شما  قیدق یبا خواسته ها

 

 د؟یکن یداریخر قادر هستیدساخته را  شیپ یچه نوع خانه ها

از  نوعیمتسبک واحد ، انواع  کیساخت اشاره دارد ، نه به  فرایندساخته به  شیپ کلمه که ییآنجا از

 موجود است.ساخته  شیپ یخانه ها

 

 تیکامال  خارج از سا ،لیقبل از تحو  نام برده میشوند زین اریس یکه بعضا  خانه ها -شده  دیتول یها خانه

 چی. هشود حمل می یلیتر کیاتوبان با  کیدر مشاهده می کنید هستند که  یی. آنها خانه هاایجاد میشوند

اکثر  نیخانه ها است ، بنابرا گریتر از انواع د نییپا تیفی، و ک رخ نمیدهد تیساخت و ساز در سا

 مایند.جدا نتلفن همراه  یخانه ها یایخود را از دنباال قادر هستند ساخته به سرعت  شیپ یشرکت ها

 

طعه ق کیو سپس انتقال ماژول ها به  تیخارج از سا یساخت اجزادربر دارنده مدوالر  یخانه ها اما

مد ها را ، درها و ک ی، برق یمانند لوله کش یاست. هر ماژول معموال  همه مبان یینصب نها یبرا نیزم

 متصل نمایید.خانه  کی لیتشک یبرا اغلبچند ماژول را  دیتوان یو شما مدارد

 

 می باشد:ساخت  نیگزیجا شیوه هایبا قیاس در  یادیز یایمزادربرگیرنده ساخته  شیخانه پ کی

 مستند به صورتثابت ، کنترل شده و تیفیک 

ی مضمانت کارخانه مدرن  طیساخته عناصر در شرا شیپ دیساخته با تول شیپ وعاز ن خانه کی تیفیک

ه وجود بمواد را  تیفیک فاظتبه دقت ساخت و ح یابیکارخانه امکان دست و پیشرفته مدرن طی. شراگردد

ن مدر طیدر شرا ایجاد المان ها،  به عالوهشوند.  یخشک جمع م طیدر شرا اتیجزئ رایز می آورد

ساختمان  یباال تیفیاز ک نانیرا در مراحل مختلف مونتاژ ، اطم تیفیاز کنترل ک نانیطمکارخانه امکان ا

 به وجود می آورد. ندهیآ

  زرق و برق دار هستندخانه های پیش ساخته. 

 هستند. داریو مواد پا یفن آور نیو مجهز به آخر کیاغلب ش یساخته امروز شیپ یخانه ها



  تر از شیوه های دیگرو مقرون به صرفه  با سرعت باالترساخت و سازها 

 ساخته میشود واز قبل در کارخانه  همه المان هاکه  تیواقع نیساخته به لطف ا شیساخت خانه پفرایند 

در  المان های خانه پیش ساختهاژ . مونتگردند یآماده نصب م اتیشوند و به عنوان جزئ ینصب م عیسر

قادر خواهیم  جهی. در نتبه طول می انجامدتنها چند روز خانه کامل  کی لیتشک یمحل ساخت و ساز برا

 یها نهیدر هز نیو همچن ممانعت نمود یبر مصالح ساختمان ییآب و هوا طیشرا یمنف راتیاز تأث ودب

،  عالوه بر این موردکرد.  ییکار صرفه جو یرویو ن و ابزارآالت یمصالح ساختمان یساخته شده برا

 شیپ ی، ساخت خانه ها می گردند دیتول شیپ و پیشرفته مدرن یخانه در کارخانه ا یاز آنجا که پانل ها

 بدون هیچ مشکلی از نظر گرما و سرما قابل انجام می باشد.ساخته در تمام طول سال 

 

 یدر انرژ ییصرفه جو یحل ها راه 

 یاشود ، دار ینصب م طور صحیحبه  تیفیبا کنترل درست ک قیعا نکهیساخته به لطف ا شیخانه پ کی

ساخت  شتریکه ب یاده ساختمانم -، چوب  به عالوهاست.  و گرما کم و مقاوم در برابر حرارت یانرژ

 ساخته کامال   شیخانه پ کی یتکم است. مقاومت حرار یحرارت تیهدا یدارا -دهد  یم لیصفحه را تشک

 هم آهنگی دارد.شمال  ییآب و هوا طیبا شرا

 

 لیتکم و در زمان کم وقع به م ییآب و هوا طیبدون در نظر گرفتن فصل و شرا پیش ساخته خانه 

 .شود یم

 المان های خانه پیش ساختهو کارآمد  عیسر نصب 

 نیکارگر و همچن یها نهیسازد در هز یرا قادر م یمشتر رایمقرون به صرفه است ، ز ساختمان

 عیسر کارخانه مدرن و نصب کیعناصر در  دیتول شیامر با پ نی. انماید ییصرفه جو یمصالح ساختمان

 است. ریعناصر در محل امکان پذ نیا

 

 برای اجرای خانه پیش ساخته یمعمار یاز راه حل ها وسیعی فیط 

 یتنوع، از جمله انواع م دربر می گیرندرا  یمعمار یاز راه حل ها وسعی فیساخته ط شیپ یها خانه

موجود می  انتخاب یاز خانه برا یخانواده ، انواع مختلف ازیساختمان. با توجه به ن متنوع یاز مدل ها

 شیخانه پ کی دیتول کانهنگام کار با ما ام . دیده تیمدل استاندارد رضا کیبه  دیستیشما مجبور ن باشد.

مختلف  یها یژگیاز و یاریبس قادر هستیم ،  نی. همچنویژه امکان پذیر استپروژه  کیساخته مطابق با 

 .رهیغ پنجره ها و یبرا ینیتزئ خصوصیات، تراس ، نگیپارک از جملهرا به خانه اضافه کرد ،  یمعمار

 

 ساخته شیخانه پ بیمعا

 



 متر کساخته به طور متوسط  شیخانه پ کیفروش مجدد: ثابت شده است که ارزش فروش  ارزش

 ، به یطرح بازنشستگ کیساخته به عنوان  شیخانه پ کی نیخانه جامد است. بنابرا کیاز 

 ه کمتر مناسب است. ساخت شیخانه پ کیعنوان 

 می خانه مستحکم  کیروش ساخت آن از  لیساخته فقط به دل شیخانه پ کیضد صدا:  خانه

د دارد مشکل وجو نیبه حداقل رساندن ا یساخته برا شیپ یدر خانه ها یادیاگرچه تالش ز باشد.

 بیشترو بهتر است.جامد  وارید کی، اما اثر جذب صدا از 

 

 ک از رولپال دی، با دیوصل کن واریرا به د یتر نیسنگ یزهایچ دیخواه ی: اگر موارید نصب

 . دیاستفاده کن گرید یها یرسازیز ایمخصوص  یها

 

 در  ژهیداخل کشور )به و ی، هوا نیدهند. بنابرا یرطوبت نم یچوب یوارهایکم: د رطوبت

 د.شو هیشده تهو میتنظ هیتهو ستمیخشک باشد ، خصوصا  اگر با س اریتواند بس یزمستان( م
 

 

 

 



 ساخته ساخته شود؟ شیخانه پ کیتا  زمان میبردچه مدت 

 

. دیبسازخود را  در کمتر از سه ماه خانه  قادر هستیدساخته خود ،  شیپخانه کار  انیبه اندازه و پا بسته

 نی. اتکمیل نمودتوان در مدت چهار تا شش ماه از ابتدا تا انتها  یساخته را م شیپ یخانه ها شتریب

و در به طول می انجامد هشت ماه  با  یاست که ساخت آنها تقر یسنت یاز خانه ها عتریسر اریسرعت بس

 زمان ببرد.سالها  قادر است یسفارش یساخت خانه ها ازارهااز ب یبرخ

 

کارخانه  کیقطعات در  شتریب یجادو ا است؟ ساخت عتریدرصد سر 50تا  خانه پیش ساخته چرا

ش ساخته خانه پی لیتحو خیکند و تار یکند ، ساخت را کارآمدتر م یرا محدود ممکانی و جو   یرهایتاخ

ر را کا یزیهمان تعداد تعارض برنامه ر ای رییدستورات تغ نی. شما همچنبینی می کند شیقابل پ را

 . دیندار

 

 است؟و مقاوم تر  دارتریپا یسنت یخانه ها ابدر مقایسه ساخته  شیپخانه  ایآ

 

 ود.ش یدر نظر گرفته م ستیز طیسازگار با مح یسنت یچوب یساخته نسبت به خانه ها شیپخانه  در کل

 

افراد  نکهیا ی. کارخانه ها به جارا به وج.د می آورد یکمتر عاتیساخته ضا شیساخت پ روند،  اوال  

را  یشتریب ییکنند ، کارا دیتول یو زباله اضاف یدهند و چوب ، کاش لیتحو تیسا کیمختلف مواد را به 

ارخانه ک رخود د یزباله ها افتیباز ایمجدد  به کارگیریساخته احتمال  شیپ یشرکت ها نیدارند. همچن

 را دارند.

 

 نید ، که اداشته باشن یچوب یبه خانه ها در مقایسه مقاوم تری یدرزها شاید یو قطعات کارخانه ا منازل

 ساخته شیپ یداشته باشد. و شرکت ها یشتریب ییمطبوع کارا هیو تهو شیگرما موجب می گرددامر 

 ندمعالقه  ستیز طیسازگار با مح یبه بسته ها سنتی یخصوص یاز سازندگان خانه ها یاریاز بس شیب

در بر  از آنها یکه برخ یدهند ، در حال یساخته لوازم کم مصرف ارائه م شیهستند. اکثر سازندگان پ

ب آ یجمع آور یها ستمیو س یدیمانند صفحات خورش یو امکانات اضافو مقاوم  داریمواد پادارنده 

 باران.

 ازی، امت در برابر آن استحکام لیساخته به دل شی، ساخت پ یمیلاق یچالش ها شیاز افزا یدر دوره ا و

و نقل با  ساخته مجبور به مقاومت در برابر حمل شیپ یآورد. از آنجا که خانه ها یرا به دست م یگرید

مهم  تیمز کی نیو ا مستحکم تر می باشند یچوب یاغلب از خانه ها یهستند ، از نظر ساختار ونیکام

 است. وزش باد  ایمستعد زلزله ، طوفان  نواحیدر 

 



  

 ؟به طور سفارشی اجرا کنیدساخته را  شیخانه پ کی قادر هستید ایآ

 

قادر هستید ه وجود دارد ک شیوه های متفاوتی،  می نماییدانتخاب  برای این کار که یبه شرکت وابسته! بله

 یارائه م را یمختلف یبه روزرسان ای لیتکم یسازندگان بسته ها بیشتر. دیکن یساخته خود را سفارش شیپ

 یرات مییغت نیکه ا هوشیار باشیددهند ، اما  یرا ارائه م متنوعی یها یکربندیاز آنها پ یدهند و برخ

 قابل تجهی افزایش دهد. به طرزخانه شما را  متیتواند ق

 

 دیخر یمال یها یدگیچیتواند به شما کمک کند تا از پ یم و متخصص در این زمینه  , یمشاور مال کی

از  یرس کیابتدا به  غیر از آن  به کار برید.  ایباشد  شیخانه پ حال این خانه از نوعخانه ،  کی

 اصاشخشما را به  یها نهیداد. سپس برنامه گز دیپاسخ خواه خودو اهداف  تیاالت در مورد وضعوس

تا  دیا بخوانرآنها  یها لیپروفا در نتیجه قادر خواهید بودکند.  یشما محدود م یازهایمعتمد متناسب با ن

 اطالعات کسب نمایید . شتریدرباره آنها ب

 

 موردنظرتان  : یعمران یها تیساخت و ساز و فعال یدر اجرا نایاستفاده از برند ورت تیمز



 یعمران یها تیفعال یراو اج یداخل ونیمتخصص در امر دکوراس یکادر نایورت یمبنا با برند تجار میت

 ی، انبوه سازان و مصرف کنندگان گرام نیبه شما مهندس ریکه قادر به رائه خدمات ز باشدیسازه  م

 . باشدیم

 

 یو مهندس یفن میو مشاوره توسط ت یساختمان تیهو جادیو ا یشناس سبک 

 ازیمتناسب با سبک مورد ن یمعمار یو ارائه پالن ها یطراح 

 و اصالح طرح متناسب با بوجه پروژه یالیو ر یفیک زیآنال 

 یو بازساز یتحقق دوره پروژه ازجمله نوساز یبرا ییاقدامات اجرا یبند تیو اولو یزمانبند 

 زاتیمصالح و تجه یفیک یو بررس زاتیتجه نیتام 

 متخصص و متعهد میطرح توسط ت یاجرا 

 و خدمات ساالنه یفیک نیتضم ارائه 

 و روف گاردن یکار نهیساختمان و پت یساخته و سبک  و نقاش شیپ یوارهاید یریکارگ به 

 

و خلق  ستین تیشما آخر رضا یسرپناه برا کی می، ما باور دار دیکن یتا شما راحت زندگ میینجایدر ا ما

 هنر ما است . تیرضا

 

 یرییهر تغ ایو  دیملک سکونت کن کیدر  دیخواهی، اگر م دیرا بفروش برسان یملک دیخواهیاگر م شما

متخصص را درکنار خود  کی دیدار ازین یخود رقم بزن یحس خوب را برا جادیو ا یبهبود یرا برا

 . دیداشته باش

 

که به ما  میکنی، از شما درخواست م نیمتخصص انتخاب کرد کیو مارا به عنوان  دیافتخار داد اگر

 ! دیاعتماد کن


