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پیمانکار ساندویچ پانل باید چه خصوصیاتی
داشته باشد؟

پیمانکار ساندویچ پنل باید ویژگی های ریز و درشتی داشته باشد که کیفیت کار را تضمین کند. شرکت
ام جی سازه با توجه به تیم فنی مجرب خود در این زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارد. این نکته
انتخاب خود  تحصیلی  مدرک  به  توجه  با  تنها  پنل  ساندویچ  پیمانکار  که  باشید  داشته  خاطر  به  را 
در دلیل  به همین  داد.  قرار  بررسی  مورد  باید  نیز  را  اخالقی وی  و  ویژگی های شخصیتی  و  نمی شود 

ادامه به بررسی این ویژگی ها خواهیم پرداخت.
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

کیفیت مواد و متریال سازه
همه چیز در مورد خصوصیات پیمانکار ساندویچ پنل

اجرای ساندویچ پانل
برای اطالعات بیشتر در مورد اجرای ساندویچ پانل کلیک کنید

اجرای ساندویچ پانل

کیفیت مواد و متریال سازه
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کیفیت با  متریال  و  مواد  از  باید  بپردازد،  پانل  ساندویچ  اجرای  به  دارد  قصد  که  پیمانکاری 
استفاده کند. در غیر این صورت نتیجه کار اجرای ساندویچ پانل نتیجه غیر قابل قبولی خواهد
بود. عده ای از پیمانکاران متأسفانه به خاطر کاهش هزینه ها از مواد و متریال های غیر مرغوب و
و گوناگون  خسارت های  با  ادامه  در  که  می شود  باعث  امر  این  که  می کنند  استفاده  بی کیفیت 
هزینه بری مالک را روبرو کنند. کیفیت متریال و مواد قطعًا به طول عمر اصلی سازه کمک می کند
و به همین دلیل است که ما همیشه توصیه می کنیم به دنبال پیمانکارانی با وجدان و هدفمند
باشید؛ چرا که این افراد قیمت باالتری را برآورد می کنند اما صد درصد در طوالنی مدت شما را
بودن درجه یک  و  کیفیت  کرد.  دارد مطمئن خواهد  که  عمری  و طول  کیفیت سازه  به  نسبت 

مواد را لطفًا حتی در این شرایط از یاد نبرید.
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همه چیز در مورد خصوصیات پیمانکار ساندویچ پنل

تجربه پیمانکار ساندوچ پانل

حقیقتًا تجربه در هر کاری حرف اول را می زند که برای انتخاب پیمانکار با تجربه شما باید به
دنبال سابقه باالی وی باشید. شرکت ام جی سازه با توجه به اعتبار باالیی که به دست آورده
است، همیشه از پیمانکاران متخصص با تجربه و دلسوز استفاده می کنند که اعتبار شرکت زیر
تحویل ممکن  شکل  بهترین  به  را  خود  پروژه  کوتاه  بسیار  زمان  در  این چنین  نرود.  سؤال 
خواهند داد؛ چرا که اگر پیمانکار تجربه کافی نداشته باشد، صد در صد فرایند ساخت وساز ساز
را با مشکالت گوناگونی روبرو خواهد کرد؛ همچنین این کار باعث می شود توانایی کامل برای
انجام کار را توسط کارگران مورد بررسی  قرار دهد. ناگفته نماند که تجربه روی سرعت عمل
کار هم تأثیر می گذارد و این امر می تواند به بازدهی و باال رفتن راندمان کاری سازه هم کمک
انجام برای  حتی  کم تجربه  پیمانکاران  دنبال  به  کم تر  و  ارزان تر  قیمت  خاطر  به  لطفًا  کند. 

ساندویچ پانل متراژ پا몭ن هم نباشید که این به ضرر شما تمام خواهد شد.

پیمانکار صادق و قابل اعتماد

یکی از مهم ترین نکاتی که پیمانکار باید در کار خود باید رعایت کند مخصوصا پیمانکار باید
برای نصب ساندویچ پانل دیواری و انواع دیگر مدنظر داشته باشد، این است که فردی صادق
و قابل اعتماد باشد؛ چرا که بدون شک دروغ گویی و عدم راست گویی در کار باعث می شود تا
مالک سازه با مشکالت مالی در طوالنی مدت مواجه شود و همین امر نیز خود باعث دلسرد
شدن افراد دیگری برای استفاده از ساندویچ پانل خواهد شد. پس لطفًا به صداقت و قابل

اعتماد بودن پیمانکار نیست بی توجه نباشید. 
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اعتبار و سابقه شرکت

به کنند.  را تضمین  کار  دارند، نمی توانند کیفیت  به خاطر سابقه کمی که  از شرکت ها  برخی 
همین دلیل بهتر است بدانید که حتی برخی از شرکت ها در این زمینه شاید کاله برداری هایی
را نیز انجام دهند، اما در مورد شرکت ام جی سازه بهتر است بدانید که این شرکت به خاطر
اعتبار باالی خود همیشه منصفانه ترین قیمت و هزینه ها را برآورد می کند و شما با مشاهده

نمونه کارها می توانید به صداقت این مجموعه و گروه فنی آن مطمئن باشید.
به همین دلیل است که توصیه می کنیم از پیمانکاران این شرکت برای نصب ساندویچ پانل
سقفی و انواع دیگر نیز  استفاده کنید که در کنار تجربه باال بتوانند ارتباط خوبی با کارگران
این در  ما  کارشناسان  با  می توانید  شما  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  کنند.  برقرار  نیز  خود 

مجموعه در ارتباط باشید.

قدرت رهبری باال

شاید باور نکنید اما قدرت رهبری از جمله ویژگی هایی است که پیمانکار ساندویچ پانل باید
در خصوصیات اخالقی خود جای دهد. به گونه ای که بدانند چه هدفی را دنبال می کنند و چه
انواع ساندویچ پانل در حال را باید برآورده کنند. معموًال کارگرانی که برای اجرای  انتظاراتی 
قادر و شاید  باید  که  آنچنان  باشند،  پیمانکار مشکوک  رهبری  قدرت  به  اگر  فعالیت هستند، 
و هزینه  اتالف  باعث  کارگران  دلسردی  درصد  صد  و  کنند  دل خوش  پروژه  ادامه  به  نباشند، 
از یکی  را  پیمانکار  رهبری  قدرت  باید  زمینه  این  در  و  شد  خواهد  پروژه  اجرای  برای  زمان 

خصوصیات اخالقی بارز در نظر بگیرید.  

مجوز کار

اجرای ساندویچ زمینه  در  تجربه  با  پیمانکاری  ویژگی های  از  دیگر  یکی  نیز  کار  داشتن مجوز 
پانل است؛ چرا که به هرحال مشکالت گوناگونی در ساخت و سازه های این چنینی به وجود
با این مشکالت مجوز کار پیمانکار صد درصد می تواند در چارچوب می آید که برای مواجهه 

قوانین به رفع مشکالت بپردازد.
 پس لطفًا قوانین مربوط به این کار را نیز مورد بررسی قرار دهید و سعی کنید مجوز کار را
یکی از مهم ترین معیارها برای انتخاب یک پیمانکار ماهر در این زمینه در نظر بگیرید که گروه
کار مجوز  که  می سپارند  پیمانکارانی  به  را  خود  پروژه های  پروژه های  کلیه  سازه  جی  ام  فنی 

داشته تا در طوالنی مدت با مشکالت قانونی روبرو نشوند.
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داشته تا در طوالنی مدت با مشکالت قانونی روبرو نشوند.

قدرت تصمیم گیری در لحظه

باید پانل  ساندویچ  پیمانکار  که  بگیرید  نظر  در  باید  عالی  ویژگی  یک  را  تصمیم گیری  قدرت 
بتواند در حوزه های گوناگون تصمیم گیری قاطعانه ای بگیرد و همچنین قاطعیت این افراد در
به هر حال نیز شاره واضحی خواهد داشت.  آن ها  فعالیت  بازدهی  و  راندمان  به  کار  انجام 
خصوصیات رفتاری و اخالقی پیمانکار در چنین مواقعی با این معیارها سنجیده می شود و به
همین دلیل، توصیه ما به شما این است که سعی کنید برای انجام ساخت وساز این چنینی با

افرادی باتجربه در این حوزه مشورت کنید.

سخن پایانی

مورد واضح  به صورت  باید  پانل”  “پیمانکار ساندویچ  انتخاب  برای  را  گفته شده  ویژگی های 
بررسی قرار دهید. این ویژگی ها قطعًا به بازدهی، راندمان، سرعت انجام پروژه و جلوگیری از
هزینه های جانبی آن کمک می کنند. به همین دلیل، پیشنهاد ما به شما این است که قبل از
هر اقدامی با مشاورین ما در این زمینه در ارتباط باشید. گروه فنی ام جی سازه با سابقه کاری
باال منصفانه ترین هزینه ها را برای انجام خدمات خود برآورد می کنند. حتی با مشاهده نمونه
کارها در این مجموعه شما می توانید به سابقه، اعتبار و کیفیت انجام خدمات این مجموعه

مطمئن باشید.



امتیازدهی

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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پیمانکار ساندویچ پانل باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

12 مارس 2023 

روش نصب ساندویچ پانل سردخانه

11 مارس 2023 

 از تیم طراحی سایت و سئو سایت تابان شهر انرژی گرفته با 
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