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اسپیســر ، قطعات پالستیکی قالب بتن وانواع واتراستاپ

اسپیسر مینی فیکس

اسپیسر ماکس فیکس

اسپیسر هارد فیکس

سایز میلگردتعداد در بستهشرح کاال
10-75032 عددهارد فیکس 25
10-75032 عددهارد فیکس 30
10-50032 عددهارد فیکس 40
10-40032 عددهارد فیکس 50
10-40032 عددهارد فیکس 60
10-30032 عدد هارد فیکس 75

10-25032 عددسوپرهارد فیکس 75
10-20032 عددهارد فیکس 100

سایز میلگردتعداد در بستهشرح کاال
8-100022 عددماکس فیکس 30
8-50022 عددماکس فیکس 40
8-50022 عددماکس فیکس 50
8-30022 عددماکس فیکس 75

سایز میلگردتعداد در بستهشرح کاال
6-75016 عددمینی فیکس 20
6-75016 عددمینی فیکس 25
6-50016 عددمینی فیکس 30
6-40016 عددمینی فیکس 40
6-40016 عددمینی فیکس 50
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اسپیسر ویل فیکس

اسپیسر دابل فیکس

سایز میلگردتعداد در بستهشرح کاال
6-100016 عددویل فیکس 20
6-100016 عددویل فیکس 25
8-50020 عددویل فیکس 30
8-40020 عددویل فیکس 40
8-30020 عددویل فیکس 50

12-20028 عددویل فیکس بزرگ50

12-25028 عددویل فیکس 75

سایز میلگردتعداد در بستهشرح کاال
10-40022 عدد دابل فیکس 90

10-40022 عدد دابل فیکس 100
10-40022 عدد دابل فیکس 120
10-40022 عدد دابل فیکس 130
10-20022 عدد دابل فیکس 150

تعداد در بستهشرح کاال
300 عدداسپیسر سیمانی چند کاره

450 عدد چند کاره کوچک
300 عدد چند کاره متوسط

200 عدد چند کاره بزرگ
200 عددکفی بزرگ و کوچک

90 تا 1000 عددهارد 2/5 تا 7
اسپیسر سیمانی
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اسپیسر لوله 
4 اینچ

کیسه : 50 عددی

کالهک امن 
کیسه : 1000 تایی

نوار درزگیر قالب

مخروطی میان بلت فنری
کیسه : 1000 عددی

اسپیسر نیلینگ 20
بسته بندی : 100 عددی

درپوش قالب
کیسه : 1000 عددی

اسپیسر لوله
6 اینچ

کیسه : 50 عددی

قوطی کیلید و پیریز 8 ســانتی
بسته بندی : 150 عددی

میان بلت آب بند پالســتیکی

قطعات پالستیکی
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واتر استاپ بنتونیتی
رول 7 مرتی

گیره واتراستاپ
کیسه : 1000 عددی

PVC واتر استاپ
بســته بندی : رول 25 مرتی

واتر استاپ هیدروفیلی
بسته بندی: رولی

رول 15 متری

شرح کاالشرح کاال
 واتراستاپ حفره دارواتراستاپ تخت 15

15 
واتراستاپ حفره دار واتراستاپ تخت 20

20
واتراستاپ حفره دار  واتراستاپ تخت 24

24
واتراستاپ حفره دار واتراستاپ تخت 30

30

واتراســتاپ دیواری حفره دار و تختواتراستاپ کفی تخت واتراستاپ کفی حفره دار
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سیســتم قالب بندی تونلی فرم

سیســتم قالب بندی مدوالر ) دیوار (

قالب ستون ) خم (

سیستم قالب بندی نیوجرسی

سیستم قالب بندی
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قالب تونل الینینگ

قالب گرد

قالب الرج پنل

قالب میز پرنده
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داربست مدوالر مثلثی

u جک

داربست ستاره ای

جک سقفی 

جک و سیستم قالب بندی
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اسکافلد کاپالک

قالب بندی دیوارهای مرتفع

قالب بندی مقاطع مدور

فنداسیون قالب 
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نبشی

میان بلت فنری

واشرکاس

تسمه قالب بندی

گیره متوسط

واشر دو لول

میان بلت چدنی

بست داربست

متعلقات قالب بندی

مهره بلت خروسکی
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پیچ تنظیم

رزوه جک گام 9

گیره بلند

بلت عصایی

رزوه جک گام 6

کلمپس

بلت تمام رزوه

پین و گوه

اتصال لوله به لوله 
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واتر پروف پودری بنت

بســته بندی :  کیسه 20 کیلوگرمی

واتر پروف مایع

بســته بندی :  گالن 20 لیرتی

آب بنــدی دو جِزیًی Z2000 ) 10 نوع(

بســته بندی :  کیسه 20 کیلوگرمی

آب بند کننده های بتن

نانو چســب بنت استحکامی

بســته بندی : سطل 20 لیرتی

نانو چســب بنت آب بند

بســته بندی : سطل 25 لیرتی

چسب آب بندی نانو

بســته بندی : گالن 4 لیرتی

چسب بتن
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ضد یخ مایع مالت 

بســته بندی : گالن 20 لیرتی

ضد یخ مایع بنت

بســته بندی : گالن 20 لیرتی

ضد یخ پودری مالت 

بســته بندی : کیسه 20 کیلو گرمی

افزودنی های شیمییایی بتن

فــوق روان کننده بنت نوترال

بســته بندی : گالن 20 لیرتی

روان کننده بنت استاندارد

بســته بندی : گالن 20 لیرتی

ابر روان کننده کربو ســیالتی

بســته بندی : گالن 20 لیرتی

روان کننده های بتن
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رنگ منای بتنی نانوعایق امولســیونی پایه آب

نانو عایق رطوبتی ســفید)بام(

رنگ استخری نانو

رنگ بنت پودری

رنگ ها و عایق های رطوبتی

نانــو عایق رطوبتی رنگی

پرایمر امولســیونی - پایه حاللعایق پلیمیری ســیامنی رنگیعایق پلیمیری ســیامنی رنگی

پرایمر امولســیونی - پایه آب
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میکروسیلیس ژل 

بســته بندی : سطل 25 کیلوگرمی

پودر میکروســیلیس ) دوده سیلیسی (

بســته بندی : کیسه 10 کیلوگرمی

پاور ژل میکروسیلیس

بســته بندی :  سطل 25 کیلوگرمی

فراورده های میکروسیلیس

ترمیم کننده و گروت ها

پــودر ترمیم کننده بنت

بســته بندی : کیسه 20 کیلو گرمی

گروت سیامنی ویژه

بســته بندی : کیسه 25 کیلو گرمی

گروت اپوکسی)3 جزئی(

بســته بندی : مجموعه 10 کیلوگرمی
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قالب های سنگ فرش

ســایز : 35 × 50 سانتیمرت

HEXRC  X3550 : مدل

کارتن : 6 عددی

ســایز : 40 × 40 سانتیمرت

MOLD  X130 : مدل

کارتن : 6 عددی

ســایز : 40 × 40 سانتیمرت

HEXRC  X4040 : مدل

کارتن : 6 عددی

ســایز : 40 × 40 سانتیمرت

MOLD  X110 : مدل

کارتن : 6 عددی

ســایز : 35×35 سانتیمرت

ARCO  X100 : مدل

کارتن : 6 عددی

ســایز : 40 × 40 سانتیمرت

HEXA  X4040 : مدل

کارتن : 6 عددی

ســایز : 40 × 40 سانتیمرت

MOLD  X120 : مدل

کارتن : 6 عددی

ســایز : 35×35 سانتیمرت

ARCO X101 : مدل

کارتن : 6 عددی

ســایز : 35 × 50 سانتیمرت

HEXA  X3550 : مدل

کارتن : 6 عددی
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ســایز : 40 × 40 سانتیمرت

MOLD  X160 : مدل

کارتن : 6 عددی

ســایز : 40 × 40 سانتیمرت

MOLD  X150 : مدل

کارتن : 6 عددی

ســایز : 40 × 40 سانتیمرت

MOLD  X140 : مدل

کارتن : 6 عددی
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قاپک کاشــی ) قاپک ساکشن (

گونیا متر 3 بازو 750 × دو شــابلون

شــابلون گونیا متر 800 × چهار بازو

نوار کنج 

گونیا متر 3 بازو 550 × تک شــابلون

گونیا متر 6 بازو 900 × تک شــابلون

کنج متر 25 سانت
 30 سانت  

50 سانت 

آچار ) انرب ( همرتاز کننده کاشــی پالســتیکی

آچار ) انرب ( همرتاز کننده کاشــی فلزی

گونیا متر 5 بازو 850 × دو شــابلون

قطعات کاشی کاری
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صلیب کاشــی T ) اســپیرس آجری 10 میل (صلیــب 3 پر 120 درجه

صلیب کاشی+

براکت گوشه سفید
براکت گوشه رنگی

شرح کاالشرح کاال
صلیب کاشی 8 میلصلیب کاشی 1 میل

صلیب کاشی 9 میلصلیب کاشی 2 میل

 صلیب کاشی 10صلیب کاشی 3 میل
میل

صلیب کاشی 6 میلصلیب کاشی 4 میل

صلیب کاشی 7 میلصلیب کاشی 5 میل

تراز کننده واش بتناسپیسر بلوک شیشهکاردک بند کشــی و ماهیچه
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همتراز کاشی سرامیک

همتراز پیچی نرمال

همتراز اسپیرال متوسط قرمز

همتراز موزاییک

همتراز پیچی پاورتراز کننده پارکت

تراز کننده کاشی سرامیک

همتراز پیچی پاور
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شرح کاال
تراز کننده کوچک-بســته 50 جفتی

 تراز کننده کوچک درجه 2-گوه مشــکی+کلیپس رنگی

کلیپس کوچک سفید

کلیپس کوچک رنگی

گوه کوچک
گوه کوچک مشکی 

تراز کننده متوسط-بســته 50 جفتی

 تراز کننده متوســط درجه 2-گوه مشکی+کلیپس رنگی

کلیپس متوســط سفید 1.5 میل

کلیپس بزرگ رنگی 1.5 میل

کلیپس متوســط سفید 2 میل

کلیپس متوســط سفید 3 میل

تراز کننده بزرگ-بســته 50 جفتی

تراز کننده بزرگ درجه 2 -گوه مشــکی+کلیپس رنگی

کلیپس بزرگ سفید 1.5 میل

کلیپس بزرگ رنگی 1.5 میل

گوه بزرگ

گوه بزرگ مشکی
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محصوالت کاشی کاری

پودر بند کشــی پلیمری ) در رنگ های مختلف(

بســته بندی :کیسه 20 کیلوگرمی 

چسب کاشی خمیری پلیمری

مالت ضد اسید

چسب کاشی پلیمری 
بســته بندی :کیسه 20 کیلوگرمی 

x50 نانو درز گیر کاشــی

چســب خمیری سنگ آنتیک مصنوعی
بســته بندی : سطل 12/5 لیتری

چسب کاشی استخر چسب سرامیک پرسالن چسب سنگ آنتیک پودری 
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خمیر بند کشــی آب بند

بســته بندی : بطری 1 لیرتی 

خمیر بند کشــی اســتندی ) در 30 رنگ مختف (

بســته بندی : 1 عددی 

چســب تقویتی گچ کاری ) در وزن های مختلف(

بســته بندی : بطری 1 لیرتی 

رزین براق کننده ســنگ آنتیک

بســته بندی : بطری 1 لیرتی 

خمیر بند کشــی پکی ) در 30 رنگ مختف (

بســته بندی :  12 عددی 

چســب تقویتی سیامن کاری 

بســته بندی : بطری 1 لیرتی 

چســب تقویتی مالت بند کشی

بســته بندی : بطری 1 لیرتی 

خمیر بندکشی کاتریجی 

محصوالت پرفاب

چسب تقویتی کاشی
بســته بندی : بطری 1 لیتری 
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آب بنــد کننده کف بالکن و تراس

بســته بندی : بطری 1 لیرتی 

پاک کننده ســیامن از ابزار فلزی

بســته بندی : بطری 1 لیرتی 

چسب آب بندی نانو
بســته بندی : بطری 1 لیرتی 

آب گریز کننده ســطوح گچی

بســته بندی : بطری 1 لیرتی 

پاک کننده ســیامن از شوره آجر

بســته بندی : بطری 1 لیرتی 

چســب آب بندی درز سرامیک وکاشی
بســته بندی : بطری 1 لیرتی 

آب گریز کننده آردواز ســیامنی

بســته بندی : بطری 1 لیرتی 

آب بند کننده ســطوح نانو

بســته بندی : بطری 1 لیرتی 

پاک کننده ســیامن از کاشی

بســته بندی : بطری 1 لیرتی 
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رنگ آکریلیک براقمادر رنگ پایه آب

رنــگ آکریلیک نیمه براق

رنگ استخری مات

پودر ماستیک نقاشی

 رنگ

پودر بتونه درزگیر

بتونه همه کارهدوغاب بندکشــی نانو سفیدپیگمنت رنگی سیامنی
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چسب چوبچســب بلوک و هبلکسچسب آجر منا

چسب و محصوالت خانگی

اســپری آب بند کننده کف بالکن و تراسپاک کندده ســیامن از شوره آجراســپری آب گریز کننده درب و سطوح

آب گریز کننده ســطوح گچیآب بندد کننده ســطوح نانوپودر بند کشی آجر
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چســب کاشت میلگرد )3 جزئی(

بســته بندی : مجموعه 10 کیلوگرمی

کیورینگ سطحی بنت

بســته بندی : گالن 20 لیرتی

محافظ نما پایه حالل
محافظ نما پایه آب

تخریب کننده بنت)کرتاک(

بســته بندی : کیسه 25 کیلو گرمی

روغن قالب )پایه حالل(

بســته بندی : گالن 20 لیرتی

مالت تراز کننده سطوح

الیــاف پلی پروبیلن)PP( 12 میل

بســته بندی : کیسه 20 کیلوگرم

روغن قالب )پایه آب(

بســته بندی : گالن 20 لیرتی

سایر محصوالت

چسب ترمیم ایزوگام
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الیاف فلزی بنت

بســته بندی : کیسه 20 کیلوگرم

الیاف پالستیک

بســته بندی : کیسه 20 کیلوگرم

سنتتیک الیاف 

بســته بندی : کیسه 20 کیلوگرم
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بتونیر دنده زیر 250 لیتری
ورق دیگ : 3 میل

در 3 نــوع : دیزلی ، بنزینی و برقی
2 چرخ خودروئی

دنده های به کار رفته از فوالد ســخت با عمر باال

بتونیر 300 لیتری فرمان گیربکســی
ورق دیگ : 3 میل

قدرت موتور : 2 اسب
ظرفیت مفید بتن تولید شــده : 250 لیتر

2 چرخ خودروئی
دنده های به کار رفته از فوالد ســخت با عمر باال

بتونیــر 350 لیتری تک فاز و 3 فاز
ورق دیگ : 4 میل

قدرت موتور : 3 اسب
ظرفیت مفید بتن تولید شــده : 300 لیتر

2 چرخ خودروئی
دنده های به کار رفته از فوالد ســخت با عمر باال

ماشین آالت ساختمانی
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بتونیر 750 لیتری سه فاز
ورق دیگ : 5 میل

قدرت موتور پمپ : 5/5 اســب
قدرت موتور دیگ : 10 اسب
گنجایش باکت :600 لیتری

گنجایــش منبع آب : 120 لیتر
گنجایــش منبع روغن هیدرولیک : 75 لیتر

ظرفیت مفید بتن تولید شــده : 500 لیتر
4 چرخ خودروئی

دنده های به کار رفته از فوالد ســخت با عمر باال

بتونیر 750 لیتری دیزلی
سوخت مصرفی موتور : گازوئیل

ورق دیگ : 5 میل
قدرت موتور : 16 اسب

گنجایش باکت :600 لیتری
گنجایــش منبع آب : 120 لیتر

گنجایــش منبع روغن هیدرولیک : 100 لیتر
ظرفیت مفید بتن تولید شــده : 500 لیتر

4 چرخ خودروئی
دنده های به کار رفته از فوالد ســخت با عمر باال

بتونیر 1000 لیتری سه فاز
نوع سیســتم باالبری باگت : هیدرولیک

ورق دیگ : 6 میل
قدرت موتور : 15 اسب

قدرت موتور پمپ : 5/5 اســب
گنجایش باکت :880 لیتری

گنجایــش منبع آب : 180 لیتر
گنجایــش منبع روغن هیدرولیک : 100 لیتر

ظرفیت مفید بتن تولید شــده : 700 لیتر
4 چرخ خودروئی

دنده های به کار رفته از فوالد ســخت با عمر باال
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بتونیر 1000 لیتری دیزل
سوخت مصرفی موتور : گازوئیل

نوع سیســتم باالبری باگت : هیدرولیک
ورق دیگ : 6 میل

قدرت موتور : 3 ســیلندر 24 اسب
قدرت موتور پمپ : 5/5 اســب
گنجایش باکت :880 لیتری

گنجایــش منبع آب : 180 لیتر
گنجایــش منبع روغن هیدرولیک : 100 لیتر

ظرفیت مفید بتن تولید شــده : 700 لیتر
4 چرخ خودروئی

بتونیر 2000 لیتری ســه فاز ثابت
ورق دیگ : 8 میل

قدرت موتور : 15 اسب
گنجایش باکت :880 لیتری

گنجایــش منبع آب : 250 لیتر
ظرفیت مفید بتن تولید شــده : 1500 لیتر

4 چرخ خودروئی

انواع باکت های باالبری
110 لیتری تک فازی
160 لیتری سه فازی
250 لیتری سه فازی

120 لیتری تک فازی برگردان
120 لیتری تک فازی گرد
200 لیتری سه فازی گرد
120 لیتری تک فازی چاه

ماشین آالت ساختمانی
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انواع باکت بتن
تخلیه زیر + با جایگاه نفر + شــیلنگ دار

تخلیــه بغل + با جایگاه نفر + درب گیربکس دار
مخصوص خاک

مدل چهار گوش
مدل قایقس

بتونیر 300 لیتری فرمان گیربکســی
ورق دیگ : 3 میل

قدرت موتور : 2 اسب
ظرفیت مفید بتن تولید شــده : 250 لیتر

2 چرخ خودروئی
دنده های به کار رفته از فوالد ســخت با عمر باال

بتونیــر 350 لیتری تک فاز و 3 فاز
ورق دیگ : 4 میل

قدرت موتور : 3 اسب
ظرفیت مفید بتن تولید شــده : 300 لیتر

2 چرخ خودروئی
دنده های به کار رفته از فوالد ســخت با عمر باال
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 BF 110 دســتگاه خم وخاموت زن

قابلیت خم میلگرد تا ســایز 20

درجــه خم 45 ، 130 و 360 

دارای دســته تنظیم خم 90 درجه

دینام 3 فاز 2 اســب 1/5 کیلو وات 

KG 210 وزن

 BF 135 دســتگاه خم آرماتور

قابلیت خم میلگرد تا ســایز 28

دارای شامرشــگر جهت شامرش خم میلگرد

دینام 3 فاز 4 اســب 3 کیلو وات 

KG 480 وزن

 BF 130 دســتگاه خم آرماتور

قابلیت خم میلگرد تا ســایز 25

درجــه خم 45 ، 130 و 360 

دارای دســته تنظیم خم 90 درجه

دینام 3 فاز 4 اســب 3 کیلو وات 

KG 260 وزن

ماشین آالت ساختمانی
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 BF 180 دســتگاه خم آرماتور

قابلیت خم میلگرد تا ســایز 32

دارای شامرشــگر جهت شامرش خم میلگرد

قابلیــت نصب توپی جهت هالل زن میلگرد

دینام 3 فاز 5/5 اســب 4 کیلو وات 

KG 550 وزن

 BS 25 دســتگاه برش هیدرولیک

طول، عرض. ارتفاع: 90،50،80
دینام 3 فاز 2 اســب 1.5 کیلووات

سیستم کار هیدرولیک
وزن 220 کیلوگرم

BS 22 دســتگاه برش هیدرولیک

طول، عرض. ارتفاع: 110،55،100
دینام 3 فاز 5.5 اســب 4 کیلووات

سیستم کار هیدرولیک
وزن 310 کیلوگرم
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ماشین آالت ساختمانی

باالبــر 350 کیلو گرمی ریلی

v 86 : گیربکس

220-380 v : دینام 3 اســب

ســیم بکســل منره cm 8 : به طول 20 مرت

باکــت از ورق : 2 میل

باالبــر 500 کیلو گرمی ریلی

v 110 : گیربکس

380 V 5/5 HP : دینام 3 اســب

ســیم بکســل منره cm 8 : به طول 20 مرت

باکــت از ورق : 2/5 میل

باالبــر 750 کیلو گرمی ریلی

v 130 : گیربکس

7/5 HP : قدرت موتور

ســیم بکســل منره cm 10 : به طول 20 مرت

باکــت از ورق : 2/5 میل

باالبر یک تنی ریلی

v 150 : گیربکس

10 HP : قدرت موتور

ســیم بکســل منره cm 10 : به طول 20 مرت

باکــت از ورق : 2/5 میل

انواع باالبرگردان :

باالبر گردان 800 کیلوگرمی ســه فاز

گیربکس : 110

قدرت موتور : 7/5 اســب

گنجایــش باکت بار : 160 لیرت

طول دکل : 3 مرت

باالبر گردان 1000 کیلوگرمی ســه فاز

گیربکس : 150

قدرت موتور : 7/5 اســب ترمزدار

گنجایــش باکت بار : 250 لیرت

طول دکل : 3 مرت

ماشین آالت ساختمانی
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باالبر گردان ســتون ریز گردان 350 کیلوگرمی تک فاز

گیربکس : 86

قدرت موتور : 3 اســب

گنجایــش باکت بار : 100 لیرت

طول دکل : 7 مرت

انواع ویرباتور های برقی و بنزینی و شــیلنگ

BS 22 دســتگاه برش هیدرولیک

طول، عرض. ارتفاع: 110،55،100
دینام 3 فاز 5.5 اســب 4 کیلووات

سیستم کار هیدرولیک
وزن 310 کیلوگرم
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 پالی وود

سایز هر برگضخامتشرح کاال
152×9152 میل  سوزا

244×9122 میلهندی
244×9122 میل مالزی سبک

244×9122 میلمالزی سنگین 
152×3152 میل مالزی

244×3122 میل آرخوان روسی

152×4152 میل پلی ترا
ایرانی

244 × 122  4 تا 18 میل
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سایز هر برگضخامتشرح کاال
250×18125 میل تورو روکش دار

244×18122 میل تورو خام
150×18300 میل سوزا روسی روکش دار
250×18125 میل سوزا روسی روکش دار

152×18152 میل سوزا روسی خام
244×18122 میلآرخوان روسی

244×18122 میلهندی روکش دار
244×18122 میلچینی پاندا

244×15122 میلویسا روکش دار
244×15122 میلاندونزی روکش دار

244×15122 میلاندوزی
244×15122 میلمالزی
244×15122 میلهندی

244×15122 میلسی پالی روسی
152×12152 میلپلی ترا

244×12122 میلمالزی
152×12152 میلروس
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