
Օրքա կենտրոն Ապիճան – 55,000m2 Լիբանանյան գյուղ` Իրաք, Էրբիլ – 
100,000m2

Գյումրիի Թումո հատուկ կրթական 
կենտրոն - 2,500m2

«Mega Prefab» ընկերությունը նախապես ձուլված բետոնե 
կոնստրուկցիաների (Precast), կիսաֆապրիկատ (Prefab) տների 
և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների (Post Tension Concrete) 
ամբողջական ծառայությունների մատակարարն է: 
Հիմնադրված 1995 թվականին՝ ընկերությունն այժմ ունի 200 
աշխատակից՝ Փղոսկրի ափում, Մարոկկոյում և Իրաքում 
մասնաճյուղերով: Մեր ֆրանչայզերների հետ միասին մենք 
կարող ենք նախագծել, մատակարարել և տեղադրել 
երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների ամրանի ծրագրեր ամբողջ 
աշխարհում:

«Mega Prefab» ընկերության երկաթբետոնե 
կոնստրուկցիաների ամրանը ներկայացնում է յուրահատուկ 
ճարտարապետական ազատություն` համեմատած 
շինարարության սովորական մեթոդների հետ: Ստորև 
գտնվում են նրա հիմնական առավելությունները.

• Սյունամեջ տարածքի ընդլայնում և աւելի քիչ սյուներ
• Ավելի բարակ սալեր, որոնք նվազեցնում են շենքի  
   ընդհանուր բարձրությունը
• Առաստաղի շինարարական կամուրջների կարիքը չկայ
• Սալիկը մնում է չճաքած, ինչը կանխում է ջրի 
   ներթափանցումը

Մենք պատրաստ ենք գնահատել ձեր նախագծերը երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների ամրան անվճար 
ուսումնասիրությամբ և ծախսերի համեմատությամբ:
Ուղարկեք ձեր նախագիծը quotation@megaprefab.com էլեկտրոնային հասցեին կամ WhatsApp-ի համարին՝ 
+961 70 999565

Ճարտարապետական ազատություն

Եկե՛ք գնահատենք 
ձեր նախագիծը: 

երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների ամրան համակարգը 
բաղկացած է կապոցներով բարձր ամրության պողպատե թելերի 
ցանցը տեղադրելուց՝ ամլարարեր ձևավորելու համար: Ձուլումից 
հետո այդ լարերը սեղմվում են համապատասխան ճնշման ներքո
` սալերը սեղմելու և դրանք ուժեղացնելու համար:

Կամուրջներում և շենքերում օգտագործվում են երկաթբետոնե 
կոնստրուկցիաների ամրան կապված համակարգեր: Շենքերու 
դեպքում դրվում են հարթ սալեր` վերացնելով առաստաղների 
համար շինարարական կամուրջների կարիքը և ընդլայնելով 
հեռավորությունը` միևնույն ժամանակ մնալով ավելի տնտեսող, 
քան սովորական համակարգերը, օրինակ `դատարկ սալերը 
(Hourdi slabs) կամ երկաթբետոնե պինդ սալերը (RC solid slabs):

«Mega Prefab» ընկերության կողմէ նախագծված երկաթբետոնե 
կոնստրուկցիաների ամրանը պարունակում է 25% պակաս բետոն և 
50% ավելի քիչ պողպատե ամրացում, ինչը հանգեցնում է 
կառուցվածքի ընդհանուր ծախսերի զգալի խնայողությունների:
երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների ամրանը ունի հիանալի 
կառուցվածքային առավելություններ, որոնք կարող են հանգեցնել 
ծախսերի ավելի մեծ խնայողությունների.

• Բարելավված սեյսմիկ պահվածք. հետ ամրացված թելերը 
   շարունակական միացված են և անցնում են սյուների ներսում:
• Ավելի թեթև կառուցվածքներ, ավելի բարակ սալերը թույլ կտան 
   կառուցել ավելի բարակ հիմքեր և սյուներ:
• Արագ կառուցում. հարթ սալերը թույլ ամրացված են և կարող են 
   կաղապարից դուրս բերվել 7 օրվա ընթացքում:

Համաշխարհային նախագծեր

Վստահեք միջազգային ընկերությանը Ի՞նչ է երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների ամրան 
համակարգը (Post Tension Slab)

Ծախսերի խնայողություն ավանդական 
ամրանային համակարգերի նկատմամբ


