
به نام بی نهایت مهربانی

1401زمستان -سلسله رویدادهای متریال خاص و تکنولوژی ساختمانی و معماری•

سونای خشک، روف گاردن و آالچیق•

شرکت آوا ساحل تیماس





ایرانکاربرد چوب  و استقبال آن در بازار 

1401زمستان 



کاربرد چوب  و استقبال آن در بازار ایران



کاربرد چوب  و استقبال آن در بازار ایران

برای تولید تجهیزات و وسایل الزم برای زندگی نظیر مبلماناستفاده -
چوبیدیوارپوش های در تهیه تجهیزات لوکس در نمای داخلی و خارجی ساختمان مانند کاربرد -
استفاده در ساخت بخش های باربر ساختمان-
کاربری در تولید تجهیزات کمکی ساخت ساختمان ها-



برگـانسـوزنیوبرگانپهندستهدوبهگونهنظرازطبیعیچوبهای
و«چوبسخت»برگانپهنچوبهایعموماًکـهشـدهتقـسیم
.هستند«چوبنرم»برگانسوزنیچوبهای

ساختمان چوب پهن برگان



و مقاومت چوب در برابر استحکام -

عوامل فیزیکی و شیمیایی

چوببافت -

موجود در چوب رطوبت -

محلی که درختان در آن رشد کرده اند-

تحمل درجه حرارتی قابلیت -

چوبالیاف آن جهت -



متر مکعبمیلیون۲۵00تولید ساالنه چوب در جهان 



چوب
و ترمووود
در
نمای
ساختمان



معرفــی و مشــاوره کلیــه متریالهــای بنـــــاهای 

مزایــا و ... (تجــــاری، ورزشـــــی، اداری، صنعتــی

...پایــدار و توســعه / خواص مکانیکــی/معـــایب



آیا چوب می تواند متریال خوبی برای 
استفاده در صنعت ساختمان باشد؟



چوب تبریزی

چوب اکومه

چوب روسی

چوب راش

چوب ون

چوب بلوط
چوب افرا

چوب ساج



مورداستفادهانواع چوب طبیعی 
سونا و فضاهای مرطوبدر 



پالی وود در 
فضاهای خیس و 
خارجی ساختمان





پالی وود در روف گاردن و فضاهای باز





فالورباکس

در تراس



پله های خاص و 
میله دستگرد



پرگوال
و آالچیق





موارد مهم در سونای خشک



نفر4الی 2منطق ابعادی برای 



منطق گردش حرارات 



سونااهمیت ابعاد سنگ های 
از خانواده سنگ های گرانیت



انواع عایق در سونای خشک

عایق های اسفنجی با روکش
آلومینیوم



CORK INSULATIONعایق های چوب پنبه 



ELASTOMERICعایق های االستومری INSULATION



ROOF GARDENموارد مهم در 



ساختار عمومی

میکلیستهد6بهراگاردنروفاءجزاریتجایهایبندستهدهمهازرغفا
:دکریبندتقسیمانتو
Plant layerالیه پوشش گیاهی •

Growing mediumمحیط کشت•

smooth layerالیه صافی •

Drainage layerهکش زالیه •

Protection layerالیه محافظت •

Roof constructionسقف ر ساختا•



جزئیات عمومی



ROOF GARDENمراحل اجرای 

:زیر سازی
ه کنترل شیب، کرم بندی و شیب بندی ب-

سمت چاه خروج آب، اجرای ایزوالسیون
شاسی کشی-

و در بعضی موارد به تناسب4*4عموما قوطی 
نیز استفاده می 8محاسبات بار از قوطی سایز 

شود



اجرای باکس های گل

اکس بعد از اجرای باکس ها مطابق نقشه بایستی داخل ب
پوشناده شود3mmبا ورق گالوانیزه با ضخامت 

الیه قبل از خاکریزی باکس ها نیز حتما بایستی از یک
ژئوتکستایل پوشانده شود



نصب ورق پانچ و ترمو وود

3ورق پانچ فوالدی به ضخامت 
mmف بایستی بروی شبکه ک

کامل جوش گردد



اجرای پوشش های نهائی طبق نقشه



جمع بندی و نتیجه گیری رویداد











پایان

با تشکر از حضور شما عزیزان در این رویداد•

شرکت آوا ساحل تیماس


