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روش نصب ساندویچ پانل سردخانه

نصب ساندویچ پانل سردخانه با توجه به مزایا و خصوصیاتی که دارد امروزه این چنین مورد توجه قرار
گرفته است. برای نصب ساندویچ پانل سردخانه باید از یک تیم ماهر و وارد استفاده کنید که شرکت
ام جی سازه ماهرترین نصاب خود را به محل اعزام می کند. بدون شک این شرکت خدمات خود را در
نیز پانل  ساندویچ  نوع  این  مورد  در  است  بهتر  دلیل،  همین  به  و  می دهد  پوشش  کشور  سرتاسر 

اطالعات قابل قبولی در اختیار داشته باشید.
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دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

ساندویچ پانل سردخانه ای چگونه تولید می شود؟
همه چیز در مورد نصب ساندویچ پانل سردخانه
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اجرای ساندویچ پانل
برای اطالعات بیشتر در مورد اجرای ساندویچ پانل کلیک کنید

اجرای ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سردخانه ای چگونه تولید می شود؟

است بهتر  کنیم،  اشاره  سردخانه ای  پانل  ساندویچ  اجرای  اصلی  ساختار  به  بخواهیم  چنانچه 
به دو طرف  از  که  گونه ای  به  داشت.  انتظار  می توان  را  الیه  چند  و  ساختاری سبک  که  بدانید 
راحتی دو الیه به صورت فلزی به چشم می آیند و اگر عایق پلی اورتان مابین این دو الیه تزریق
باشید. پانل سردخانه ای مطمئن  ساندویچ  فیزیکی  ویژگی های  به  نمی توانید  باشد، شما  نشده 
برق به کاهش هزینه های  راحتی  به  بتوان  تا  استفاده می کنند  اورتان  پلی  از فوم عایق  معموًال 

مصرفی سردخانه کمک کرد.
B1- همین امر باعث می شود تا دما و مقاومت این ساندویچ پانل نیز در برابر آتش سوزی های
B2 به بهترین شکل ممکن به چشم آید. توجه داشته باشید که معموًال برای ساخت ساندویچ
به می توان   pvc و  فایبرگالس  آلومینیوم،  گالوانیزه،  آلوزینک،  ورق های  از  سردخانه ای  پانل های 
سادگی استفاده کرد. با توجه به موارد گفته شده قطعًا شما به برقراری ارتباط با کارشناسان ما در

شرکت ام جی سازه ترغیب شده اید.

https://mjsazeh.com/اجرای-ساندویچ-پانل/
https://mjsazeh.com/sandwich-panel-installation/


همه چیز در مورد نصب ساندویچ پانل سردخانه

کاربرد و موارد استفاده ساندویچ پانل سردخانه ای

همان طور که ساندویچ پانل متراژ پا몭ن نیز کاربرد و موارد استفاده خاص خود را به نمایش
می گذارد، در مورد ساندویچ پانل های سردخانه ای نیز بهتر است بدانید که می توان به عنوان

سردخانه های باالی صفر یا زیر صفر از مورد استفاده قرار داد.
  امروزه برای ساخت تونل های منجمدی که در انواع ساختمان های صنعتی به کار می آید، نیز
صنعتی، کارخانه های  از  بسیاری  چراکه  دارند؛  گفتن  برای  زیادی  حرف های  پانل ها  نوع  این 

سوپرمارکت ها و بسیاری از ساختمان های بزرگ و گسترده به این نوع پانل نیاز دارند.
و خرید  به  نسبت  نیز  دامداری  و  کشاورزی  صنایع  همچون  دیگری  مختلف  صنایع   حتی 
صنایعی در  که  نماند  ناگفته  می دهند.  نشان  جدی  تمایل  پانل  ساندویچ  نوع  این  سفارش 
نیز سردسازی  صنعت  مانند  صنعتی  در  حتی  و  پزشکی  تجهیزات  غذایی،  مواد  همچون 
آزمایشگاه ها، در  که  نماند  ناگفته  البته  می آیند.  کار  به  سردخانه ای  پانل های  ساندویچ 
بیمارستان ها و مراکز مربوط به تولیدی گل و گیاه، هتل ها، فروشگاه های بزرگ مواد غذایی نیز

کاربرد ساندویچ پانل سردخانه ای به صورت واضح احساس می شود.

مزایای نصب ساندویچ پانل سردخانه ای

ابتدا در  گرفت  نظر  در  سردخانه ای  پانل  ساندویچ  نصب  برای  می توان  که  مزایایی  جمله  از 
قطعًا آب بندی  سنتی  مصالح  با  مقایسه  در  که  چرا  می آید؛  شمار  به  آن  اقتصادی  توجیه 

ساندویچ پانل سردخانه ای می تواند یک گزینه عالی و مقرون به صرفه به شمار آید.
مقابل در  باالیی  مقاومت  و  دوام  نیز  نوع  این  دیواری  پانل  ساندویچ  همانند   همچنین 
گفته موارد  به  توجه  با  نشان می دهد.  از خود  زلزله  و  رطوبت  حرارتی،  آلودگی های صوتی، 
شده صد درصد این مزایا را می توان جزء مزایای ویژه و کلیدی به شمار می آورد. ناگفته نماند

https://mjsazeh.com/low-meterage-sandwich-panel/
https://mjsazeh.com/sandwich-panel-installation/


گفته موارد  به  توجه  با  نشان می دهد.  از خود  زلزله  و  رطوبت  حرارتی،  آلودگی های صوتی، 
شده صد درصد این مزایا را می توان جزء مزایای ویژه و کلیدی به شمار می آورد. ناگفته نماند
که پانل های سردخانه ای وزن بسیار سبکی داشته و به همین دلیل در هنگام ساخته استراکچر

میزان مصرف آهن آالت به شدت کاهش پیدا می کند.
بدون و  دارد  گفتن  برای  زیادی  حرف های  پانل  نوع  این  نیز  رنگ  و  طرح  تنوع  مورد   در 
محدودیتی برای انتخاب امروزه فروش خوبی را تجربه می کند. این نکته را نیز می توان انتظار
داشت که این محصول نیز مونتاژ و دمونتاژ می شود و یکی دیگر از قابلیت های مهم دیگر این
نادیده عنوان  به هیچ  نباید  نیز  را  آسان  و جابه جایی  و حمل  نقل سریع  و  پانل، حمل  نوع 
قرار استفاده  مورد  خود  مزایای  به  توجه  با  محصولی  هرنوع  حال  هر  به  که  چرا  گرفت؛ 

می گیرد.

خصوصیات ساندویچ پانل سردخانه ای

برای نصب ساندویچ پانل سردخانه ای شما باید نسبت به خصوصیات آن نیز آگاه باشید که
قابلیت سرهم از  می توان  که  است  بسیار مستحکم  سازه  یک  سازه  نوع  این  گفت  می توان 
بندی آن نیز به راحتی در مکان های بدون دیوار و شاسی هم استفاده کرد. به خاطر مقاومتی
نحو به  پانل  نوع  این  بهداشت  نیز،  نشان می دهد  از خود  پوسیدگی  و  رطوبت  برابر  در  که 
و آسان  به نصب  پانل  کردن مجدد  باز  و  بندی  و همچنین سرهم  رعایت می شود  احسنت 

سریع آن اشاره می کند.
 صد درصد این یکی از خصوصیات بارز به شمار می آید. همچنین دارای پوششی از ورق های
داشت. انتظار  می توان  را  باالیی  عمر  طول  درصد  صد  که  است  گالوانیزه  و  آلوزینک  رنگی، 
پانل اصلی  خصوصیات  جمله  از  نیز  یورتان  پلی  عایق  مکعب  متر  بر  کیلو گرم   ۴۰ دانسیته 
سردخانه ای به شمار می آید. نکته مهم دیگر این است که می توان عایق پلی یورتان را در طول

و سایزهای مختلف خریداری و مورد استفاده قرار داد.

https://en.wikipedia.org/wiki/Structure


برای نصب ساندویچ پانل سردخانه به کجا مراجعه
کنیم؟

بدون شک برای اجرای ساندویچ پانل سقفی و انواع مختلف دیگر می توان گفت که گروه فنی
ام جی سازه یک گزینه عالی و ایده آل است. به این دلیل که نمونه کارهای این مجموعه را به
از ارزیابی قرار داد. توجه داشته باشید که نصب سریع، یکی  راحتی می توان مورد بررسی و 
عزیز کاربران  همچنین  است.  باسابقه  و  معتبر  مجموعه  این  خدمات  از  استفاده  مزایای 
در شوند،  بهره مند  نیز  باسابقه  مجموع  این  کارشناسان  رایگان  مشاوره  خدمات  از  می توانند 
مورد کیفیت محصوالت این مجموعه نیز جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست؛ چرا که همه
چیز در باالترین استاندارد و کیفیت خود تولید و مورد استفاده قرار می گیرند.تیم حرفه ای این
نحو به  را  آورده  به دست  که  باالیی  تجربه  می تواند  گوناگون خود  پروژه های  انجام  با  مرکز 

احسنت در پروژه های پیش روی خود پیاده سازی کند.

سخن پایانی

آماده سازه  جی  ام  شرکت  در  ما  ماهر  کارشناسان  سردخانه”  پانل  ساندویچ  “نصب  برای 
پاسخگویی به سؤاالت شما عزیزان هستند. ساندویچ پانل یکی از سازه های پیش ساخته و
کاربردی محبوبی است که به دلیل توجیه اقتصادی خود امروزه تا این حد مورد استقبال و
کاربرد قرار گرفته است. این نکته را به خاطر داشته باشید که در حال حاضر کمتر کسی است
که از خدمات این چنینی غافل مانده باشد. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با مشاورین

ما در این مجموعه در ارتباط باشید تا انتخابی آگاهانه و مقرون به صرفه را تجربه کنید. 

امتیازدهی

https://mjsazeh.com/roof-sandwich-panel/
https://mjsazeh.com/


گروه صنعتی ام جی سازه با اتکا به تجربه و استفاده از مهندسین و متخصصین مجرب و متعهد یکی از قویترین

و بهترین مجموعه های اجرای سازهای پانلی در کشور را داراست.

دسترسی سریع

خدمات مانمونه کارها

درباره مابالگ

تماس با ما

اطالعات تماس

۳ تهران، کن، خیابان دره زرنوجنوبی انتهای کوچه درویش کوچه میان دزک پالک

02144450682

info@mjsazeh.com
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 از تیم طراحی سایت و سئو سایت تابان شهر انرژی گرفته با 

https://tabaneshahr.com/طراحی-سایت/
https://tabaneshahr.com/سئو-سایت/

