تـکنـو آجـر
Techno Ajor

«امــروز بــا همـهی آنچــه دیــدهام ،آنچــه انجــام دادهام و آنچــه بــه دســت آورده یــا از دســت دادهام ،خــود را شــخص
ن
ت
ین
تن
تعیــ� کــردهام،
خوشــبخ� خــودم
جــوا� بــرای
موفقــی میدانــم .معیــاری کــه از دورهی
خواســ� بــوده اســت.
بنــای موفقیــت و پـ یـروزیام را آجــر بــه آجــر روی هــم چیــدم و ســاختم ،خواســتم چنـ ی ن
ـ� باشــم و شــدم؛ ایــن یعـ نـی

موفقیــت.
نس ـلها از پ� هــم میآینــد و میرونــد و در هــر نســی اف ـراد موفــق بــر نســل بعــدی هــم تاثـ یـر میگذارنــد و چــه
بســا نســل بعــدی موفقیتهــای آنــان را تکمیــل کننــد .رویاهــای بــزرگ داشــته باشــید ،خواهــان اهــداف بــزرگ باشــید
گ
و بــه کــم رضایــت ندهیــد .از تجربیــات کسـ ن
ـا� کــه در نـ بـرد زنــد� موفــق شــدهاند اســتفاده کنیــد و موفقیــت را بــا

زبــان خودتــان معـ نـی کنیــد .رســیدن بــه پـ یـروزی اگرچــه ســخت اســت ،ناممکــن نیســت .بایــد بخواهیــد و بـرای آنچــه
میخواهیــد تــاش کنیــد .پـ یـروزی از آن کسـ ن
ـا� اســت کــه تــاش میکننــد و شــما هــم اگــر بخواهیــد ،نامتــان در میــان
زنــان و مــردان موفــق ایــن رسزمـ ی ن
ـ� مانــدگار خواهــد شــد».
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معـرفـی
تولید انبـوه آجـر به صورت اتـوماتیـک
ش�کــت تولیــدی تکنوآجــر در ســال  1353بــا هــدف تولیــد انــواع ســفال نمــا ،تیغــه و بلــوک بــا کیفیـ تـی برتــر،
تاســیس و مــورد بهــره بــرداری قـرار گرفــت .ش�کــت تکنوآجــر دارای آخریــن دســتاوردهای تولیــد آجــر از قبیــل انبــار
آمــاده ســازی خــاک ،ماشـ یـ�نآالت اتوماتیــک ،کــوره تونــی و آزمایشــگاه کنـ تـرل کیفیــت میباشــد و بــه همـ ی ن
ـ� ســبب
از امــکان تولیــد انبــوه بــه عنــوان وجــه تمایــز خــود بــا ســایر تولیــد کننــدگان بهــره میبــرد.
ش�کــت تولیــدی تکنوآجــر در ســالهای  1381و 1382بــا اضافــه کــردن خطــوط تولیــد جدیــد ،تولیــد خــود را بــه بیــش
از  ۲۰۰میلیــون قالــب آجــر در ســال افزایــش داد و گامــی اســایس در جهــت بــه روز کــردن تولیــدات و ایجــاد تنــوع
هرچــه بیشـ تـر در محصــوالت خــود برداشــت.

تولـیـد انبـوه آجـر با کیفیـت برتـر

تولـیـد انبـوه آجـر با دستـرسـی آسـان

تولـیـد انبـوه آجـر با حفظ محیـطزیــست

تمامــی ماشـ یـ�نآالت ایــن ش�کــت از برندهــای مطــرح  Händleو

در کنــار ارائــه کیفیــت برتــر ،رسویــس دهــی مناســب بــه

توجــه بــه مســئلهی حفاظــت از محیطزیســت از دغدغههــای اصــی

 Kellerبــوده کــه توســط تکنسـ یـ�نهای همـ ی ن
ـ� ش�کتهــا نصــب

ت
مشــری همــواره از اصــول ش�کــت تکنوآجــر بــوده اســت.

امــروز دنیــا و بــه تبــع آن ،ش�کــت تکنوآجــر میباشــد .بــه ی ن
همــ�

و راهانــدازی شــد ه و در صــورت نیــاز رفــع مشــکل میشــوند.

بــه همـ ی ن
ـ� منظــور ش�کــت پخــش و حمــل و نقــل تابانگهــر

منظــور ایــن ش�کــت بــه صــورت روزافــزون جهــت تولیــد محصــوالت

اســتفاده از بــه روزتریــن فنــاوری و اف ـراد متخصــص ،ضامــن

تاســیس گردیــد تــا بــا میــر نمــودن حمــل و نقــل ایمــن و

مرغــوب بــا حداقــل مــرف انــرژی و ضایعــات تــاش مینمایــد تــا

کیفیــت برتریســت کــه همــواره توســط ش�کــت تکنوآجــر عرضــه

بــه موقــع ،دسـ تـریس بــه محصــوالت را بـرای مشـ تـریان هرچــه

ت
جلوگــری از
بیشــر بناهــا،
بــا دوام بــاال گامــی در پایــداری هرچــه
ی

شــده اســت.

آســانتر نمایــد.

مــرف انــرژی مــازاد و تعمـ یـرات غـ یـر ض�وری بــردارد.

۲

مـتمـرکـز بر کیفـیت
زیبا� و اصالت ،همراه با شــهرت
آجرهــای ش�کــت تکنوآجــر با مقاومت بســیار باال در کنــار ی
و ســابقه طـ ن
ـوال� ،محصــویل قابــل اعتمــاد بـرای مهندسـ ی ن
ـ� و معمــاران فراهــم میکنــد.
ش�کــت تکنوآجــر بــا در اختیــار داشـ ت ن
ـ� آزمایشــگاههای مجهــز کنـ تـرل کیفیــت و همینطــور
تیــم کارآمــد نظـ ت
ـار� ،بــه صــورت روزانــه محصــوالت خــود را از لحــاظ کیفــی مــورد کنـ تـرل
و بــرریس قــرار میدهــد .در کنــار ایــن امــر ،ایــن محصــوالت بــه صــورت دورهای در
آزمایشــگاههای مرجــع موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعـ تـی ای ـران و مرکــز تحقیقــات
ت
ســاختمان مــورد ت
یکنواخــی و اندازههــای
گ�نــد .تولیــد ایــن آجرهــا بــا
کنــرل قــرار می ی
دقیــق ،موجــب ســهولت در امــر بناســازی میشــود و عــدم تقعــر و تحــدب آنهــا زیبـ یـا�
و یکدسـ تـی بنــا پــس از اتمــام ســاخت را فراهــم میکنــد .اســتفاده از کــوره تونــی و پخت
آجرهــا در دمـ یـا� حــدود  ۱۰۰۰درجــه ،باعــث بهبــود کیفیتــف هرچــه بیشـ تـر ایــن محصــوالت
میشــود .مقاومــت فشــاری بــاالی ایــن محصــوالت ( )۳۵۰kg/cm2دوام طـ ن
ـوال� آنهــا را
در پ� داشــته و حمــل آنهــا را بــا حداقــل ضایعــات ،تســهیل میکنــد .در کنــار آن درصــد
جــذب آب مناســب ایــن آجرهــا( )٪۱۳/۸اتصــال آنهــا را بــا مــات قــوی کــرده و نهایتــاً
ـ� بــودن مـ ی ز
ـ� پایـ ی ن
موجــب اســتحکام بنــا میشــود .همچنیـ ی ن
ـ�ان مــواد محلــول آجرهــای
شــیمیا� آسیبرســان افزایــش میدهــد.
تولیــدی ،مقاومــت آجرهــا را در برابــر مــواد
ی
گ
ـوا�
تمامــی ایــن ویژ�هــا قابلیــت اســتفاده ایــن آجرهــا را در مناطــق مختلــف آب و هـ ی
رسدســر میــر میکنــد .بهرهمنــدی از کیفیــت بــاال و تــاش
دنیــا ،بــه ویــژه در نقــاط
ی
پی�فــت و بــه روز کــردن محصــوالت ،ش�کــت تکنوآجــر را ی ن
مســتمر در جهــت ش
اولــ�
دریافــت کننــدهی نشــان اســتاندارد آجــر نمــای درجــه یــک در ای ـران نمــوده اســت.
۳

۴

قـدرتـمنـد در پـخـش

ش�کت تـابان گـهر ،واحد حمل و نقل و رسویس ش�کت تـکنـوآجـر

ن
مدیریــت ش�کــت تکنوآجــر بــا اعتقــاد بــه ارائــه ت
به�یــن و بــا کیفیتتریــن رسویــس بــه مشـ تـریان خــود ،جهــت ارســال محصــول و حمــل مطمـ ئ ن
ـاختما� ،اقــدام بــه تاســیس ش�کــت تابــان
ـ� تولیــدات بــه کارگاههــای سـ
گهــر مجهــز بــه نـ ن
ـاوگا� متشــکل از  ۴۶دســتگاه کامیــون نمــوده اســت.

۵

اهمیت به محیطزیست

حفاظــت از محیطزیســت از دغدغههــای روز دنیــا ،بــه ویــژه بــرای
ن
ســاختما� کــه بــا رویکــرد زیســتمحیطی
تولیدکننــدگان میباشــد .مصالــح

ن
ـوء
تولیــد میشــوند ،بــه ارزش پروژههــای
ســاختما� میافزاینــد و اثــرات سـ ِ
ش
نــا� از آنهــا بــر محیطزیســت را کاهــش میدهنــد.
آجــر برخــاف مــواد مصنوعــی ،بــه عنــوان یــی از مصالــح ســازگار بــا
محیطزیســت ،تولیــد و مــورد اســتفاده ق ـرار میگـ یـرد .امــروزه بنــای آجــری،
ئ
آوا� آن را بــه هــم نم یزنــد،
خــود جــز� از طبیعــت اســت کــه نهتنهــا ه ـم ی
بلکــه رنــگ و فــرم بدیعــی ی ز
نــ� بــه آن میبخشــد.
نــ� در ی ن
ش�کــت تـــکنوآجر ی ز
همــ� راســتا ،تــاش کــرده تــا بــا بــه روز کــردن

دســتگاهها و نحــوهی تولیــد خــود بــه صــورت مســتمر ،حداقــل آســیب را بــه
محیــط اط ـراف وارد کنــد .اســتفاده از کورههــای تونــی کــه از مزایــای اصــی
آن افزایــش رسعــت ،کیفیــت تولیــد و کاهــش مــرف انــرژی اســت ،همچنـ ی ن
ـ�
ف
ذخــرهی آب ،از
اســتفادهی چندیــن بــاره از آب مــر� بــه کمــک اســتخر ی
اقدامــات موثــری اســت کــه ایــن ش�کــت در جهــت حفاظــت از محیطزیســت

و تولیــد محصـ ت
ـوال� پایــدار ،انجــام داده اســت.

۶

متنـوع و زیـبا در سـاخـت
محصوالت ش�کت تکنوآجر تا کنون در پروژههای فر ن
اوا� در داخل و خارج از کشور استفاده شدهاند .تنوع باال و ظاهری ب�نقص ،باعث هرچه زیباتر دیده شدن این بناها میشوند.

مجتمــع اداری پاسـارگـاد  -اصفـهان

۷

کارخـانه آسـانپـک  -قــزوین

چهـاربـاغ  -اصـفهان

امامـزاده باغفیـض  -تهـران

رسای عـطار  -اصـفهان

بـرج جهـاننـما  -اصـفهان

۸

ن
ساختما� با معماری مدرن و منحرص به فرد میباشد.
گ�ی از واحد معماری مجرب و خالق ،طراح ،مجری و سازنده پروژههای
ش�کت تکنو آجر ،با بهره ی

تهـران -قلهـک
۹

تهـران  -الهـیه

تهـران  -فرمـانیـه

تعــهد اجـتـماعـی

مدرسـهسـازی و سـوادآمـوزی

گ
ش
پی�فــت و بهبــود ســطح فرهنــی از طریــق تحصیــل و
کســب علــم و دانــش ،جزء عقایــد اصیل مدیریــت ش�کت
تکنوآجــر میباشــد .از ایــن رو ایــن ش�کــت ،اقــدام بــه
احــداث چندیــن مدرســه و اهــدای آنهــا نمــوده اســت.

مدرسه کریم قبائیان  -بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
ش�ین
مدرسه مر ضت� قبائیان  -شهرستان قرص ی
مدرسه آناهیتا قبائیان  -شهرستان کرمانشاه
مدرسه آتوسا قبائیان  -شهرستان کرمانشاه
مدرسه حاج احمد قبائیان  -شهرستان کرمانشاه
مدرسه بیتا قبائیان  -شهر فرونآباد شهرستان پاکدشت
مدرسه در حال احداث در روستای تنوردول
بخش رسآب نیلوفر شهرستان کرمانشاه

۱۰

مـحـصـوالت
کد

اسم

تصویر و ابعاد

وزن )گـرم(

کد

اسم

تصویر و ابعاد

وزن )گـرم(

A1

آجـر نما  ۵.۵سانت

۱۲۸۰

A6

آجـرنیـمه  ۲۲سانت

۳۳۶۰

A3

آجـر نما  ۱۱سانت

۲۵۰۰

A8

آجـر نما رویس

۲۲۳۰

A4

آجـر نما نیـمه  ۵.۵سانت

۸۴۰

A11

آجـر نما رویس ت
پال� ۸.۸

۲۸۴۰

A5

آجـر نما نیـمه  11سانت

1680

A9

آجـر نما نیـمه رویس

۱۲۰۰

۱۱

کد

اسم

تصویر و ابعاد

وزن )گـرم(

کد

اسم

A10

آجـرنما عـر قا�

۱۸۰۰

T6

تیـغه  ۱۰فومدار

۳۶۰۰-۳۵۰۰

B2

بـلوک سقفـی ۲۵

۱۰۶۵۰

T7

تیـغه  ۱۰طرح فوم

۳۵۰۰

T1

تیـغه  ۷ساده

۲۴۲۰

T3

تیـغه  ۱۵ساده

۴۳۰۰-۴۰۰۰

T2

تیـغه  ۱۰ساده

۳۵۰۰

T5

تیـغه  ۱۵فومدار

۴۳۰۰-۴۰۰۰

تصویر و ابعاد

وزن )گـرم(

۱۲

مشخصـات شیمیـایـی و فیـزیکـی
ش�ح آزمایـش
شـکل آجـر

حدود قابـل قـبول

نتـایج آزمایـش
سوراخدار

نسبت حجم سوراخها به حجم آجر ت
کم� از  ۲۵درصد

مجموع ضخامت جداره سوراخها در طول (حداقل)

۳۸/۷۳

 ۳۵درصد

مجموع ضخامت جداره سوراخها در عرض (حداقل)

۴۷/۵۰

 ۳۵درصد

گ
ترکخورد�

قابل قبول

-

ث
(حداک�)
تقعر و تحدب

قابل قبول

ت
ت
لبه بزرگترین سطح ۳
میلیم�
میلیم� و لبه متوسط یک

گ
تناسب پراکند� سوراخها

قابل قبول

-

ین
میانگ� مقاومت فشاری ( kg/cm2حداقل)

۲۸۰

۲۵۰

ث
ین
(حداک�)
میانگ� مقاومت فشاری %wt

۱۵/۳۰

۱۶

گ
یز
م�ان شورهزد� در سطح نما

کم

کم

ث
(حداک�)
مواد محلول%wt

۰/۴

۰/۶

گ
یخزد�

-

افت ن
ث
حداک� ٪۳
وز�

۱۳

کارخانه:
ت
تهران -جاده خاوران ،کیلوم� ۲۳
تلفن۳۶۸۴۹۳۹۵-۶ :
فکس۳۶۸۴۹۳۹۵ :
ت
دف� مرکزی:
ن
لواسا� ،شماره ،۱۷۹
تهران -خیابان
ساختمان تکنوآجر
ت
کدپس�۱۹۳۶۶۴۷۷۱۳ :
تلفن۲۲۷۴۵۷۸۵-۹ :
فکس۲۲۷۱۳۶۶۶ :
ت
دف� فروش :۲
تهران -بلوار کشاورز ،شماره  ،۲۱۰ساختمان
تکنوآجر
ت
کدپس�۱۴۱۷۷۶۳۶۱۴ :
تلفن۸۸۹۵۸۱۶۰ :
فکس۸۸۹۵۸۱۶۱ :

Info@technoajor.com
www.technoajor.com

