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»امــروز بــا همــه ی آنچــه دیــده ام، آنچــه انجــام داده ا م و آنچــه بــه دســت آورده یــا از دســت داده ام، خــود را شــخص 

ــت.  ــوده اس ن ب ــ�ت ــرده ام، خواس ن ک ــ�ی ــودم تعی ــبخ�ت خ ــرای خوش ــوا�ن ب ــه از دوره ی ج ــاری ک ــم. معی ــی می دان موفق

ن باشــم و شــدم؛ ایــن یعــ�ن  وزی ام را آجــر بــه آجــر روی هــم چیــدم و ســاختم، خواســتم چنــ�ی بنــای موفقیــت و پــری

موفقیــت. 

ــه  ــد و چ ــری می گذارن ــم تاث ــدی ه ــل بع ــر نس ــق ب ــراد موف ــی اف ــر نس ــد و در ه ــد و می رون ــم می آین ــل ها از �پ ه نس

بســا نســل بعــدی موفقیت هــای آنــان را تکمیــل کننــد. رویاهــای بــزرگ داشــته باشــید، خواهــان اهــداف بــزرگ باشــید 

ــا  ــت را ب ــد و موفقی  موفــق شــده اند اســتفاده کنی
گ

ــد� د زن ــرب ــه در ن ــات کســا�ن ک ــد. از تجربی ــت ندهی ــه کــم رضای و ب

وزی اگرچــه ســخت اســت، ناممکــن نیســت. بایــد بخواهیــد و بــرای آنچــه  زبــان خودتــان معــ�ن کنیــد. رســیدن بــه پــری

وزی از آن کســا�ن اســت کــه تــاش می کننــد و شــما هــم اگــر بخواهیــد، نامتــان در میــان  می خواهیــد تــاش کنیــد. پــری

ن مانــدگار خواهــد شــد.« زنــان و مــردان موفــق ایــن رسزمــ�ی
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ــر،  ــیت برت ــا کیفی ــوک ب ــا، تیغــه و بل ــواع ســفال نم ــد ان ــا هــدف تولی ــدی تکنوآجــر در ســال 1353 ب ــت تولی ک �ش

کــت تکنوآجــر دارای آخریــن دســتاوردهای تولیــد آجــر از قبیــل انبــار  تاســیس و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت. �ش

ف ســبب  ل کیفیــت می باشــد و بــه همــ�ی ف آالت اتوماتیــک، کــوره تونــی و آزمایشــگاه کنــ�ت آمــاده ســازی خــاک، ماشــ�ی

از امــکان تولیــد انبــوه بــه عنــوان وجــه تمایــز خــود بــا ســایر تولیــد کننــدگان بهــره می بــرد.

کــت تولیــدی تکنوآجــر در ســالهای 1381 و1382 بــا اضافــه کــردن خطــوط تولیــد جدیــد، تولیــد خــود را بــه بیــش  �ش

از ۲۰۰ میلیــون قالــب آجــر در ســال افزایــش داد و گامــی اســایس در جهــت بــه روز کــردن تولیــدات و ایجــاد تنــوع 

هرچــه بیشــ�ت در محصــوالت خــود برداشــت. 

کــت از برندهــای مطــرح Händle و  ف آالت ایــن �ش تمامــی ماشــ�ی

کت هــا نصــب  ف �ش ف های همــ�ی ــوده کــه توســط تکنســ�ی Keller ب

ــع مشــکل می شــوند.  ــاز رف ــدازی شــده  و در صــورت نی و راه ان

ــن  ــراد متخصــص، ضام ــاوری و اف ــن فن ــه روزتری اســتفاده از ب

کــت تکنوآجــر عرضــه  کیفیــت برتری ســت کــه همــواره توســط �ش

شــده اســت.

در کنــار ارائــه کیفیــت برتــر، �ویــس دهــی مناســب بــه 

کــت تکنوآجــر بــوده اســت.  ی همــواره از اصــول �ش مشــ�ت

ــر  ــل تابان گه ــل و نق ــت پخــش و حم ک ف منظــور �ش ــ�ی ــه هم ب

ــن و  ــل ایم ــل و نق ــودن حم ــر نم ــا می ــا ب ــد ت ــیس گردی تاس

یان هرچــه  یس بــه محصــوالت را بــرای مشــ�ت بــه موقــع، دســ�ت

آســان تر نمایــد.

توجــه بــه مســئله ی حفاظــت از محیط زیســت از دغدغه هــای اصــی 

ف  ــ�ی ــه هم ــد. ب ــر می باش ــت تکنوآج ک ــع آن، �ش ــه تب ــا و ب ــروز دنی ام

کــت بــه صــورت روزافــزون جهــت تولیــد محصــوالت  منظــور ایــن �ش

ــا  ــد ت ــرژی و ضایعــات تــاش می نمای ــا حداقــل مــرف ان مرغــوب ب

ی از  ــ�ی ــا، جلوگ ــ�ت بناه ــه بیش ــداری هرچ ــی در پای ــاال گام ــا دوام ب ب

ــردارد. وری ب �ف ات غــ�ی ــرژی مــازاد و تعمــ�ی مــرف ان

معـرفـی

تولید انبـوه آجـر به صورت اتـوماتیـک

تولـیـد انبـوه آجـر با حفظ محیـط  ز یــستتولـیـد انبـوه آجـر با دستـرسـی آسـانتولـیـد انبـوه آجـر با کیفیـت برتـر
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کــت تکنوآجــر با مقاومت بســیار باال در کنــار زیبا�ی و اصالت، همراه با شــهرت  آجرهــای �ش

ف و معمــاران فراهــم می کنــد. ، محصــویل قابــل اعتمــاد بــرای مهندســ�ی و ســابقه طــوال�ف

ل کیفیــت و همینطــور  ف آزمایشــگاه های مجهــز کنــ�ت کــت تکنوآجــر بــا در اختیــار داشــ�ت �ش

ل  ، بــه صــورت روزانــه محصــوالت خــود را از لحــاظ کیفــی مــورد کنــ�ت تیــم کارآمــد نظــار�ت

ــورت دوره ای در  ــه ص ــوالت ب ــن محص ــر، ای ــن ام ــار ای ــد. در کن ــرار می ده ــرریس ق و ب

آزمایشــگاه های مرجــع موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعــیت ایــران و مرکــز تحقیقــات 

ــای  ــیت و اندازه ه ــا یکنواخ ــا ب ــن آجره ــد ای ــد. تولی ن ــرار می گ�ی ل ق ــ�ت ــورد کن ــاختمان م س

دقیــق، موجــب ســهولت در امــر بناســازی می شــود و عــدم تقعــر و تحــدب آنهــا  زیبــا�ی 

و یکدســیت بنــا پــس از اتمــام ســاخت را  فراهــم می کنــد. اســتفاده از کــوره تونــی و پخت 

آجرهــا در دمــا�ی حــدود ۱۰۰۰ درجــه، باعــث بهبــود کیفیتــف هرچــه بیشــ�ت ایــن محصــوالت 

می شــود. مقاومــت فشــاری بــاالی ایــن محصــوالت )۳۵۰kg/cm2(  دوام طــوال�ف آنهــا را 

در �پ داشــته و حمــل آنهــا را بــا حداقــل ضایعــات، تســهیل می کنــد. در کنــار آن درصــد 

ــاً  ــرده و نهایت ــوی ک ــات ق ــا م ــا را ب ــال آنه ــا)۱۳/۸٪( اتص ــن آجره ــب ای ــذب آب مناس ج

ــول آجرهــای  ــواد محل ان م ف ــ�ی ــودن م ف ب ــ�ی ف پای ــ�ی ــا می شــود. همچنی موجــب اســتحکام بن

تولیــدی، مقاومــت آجرهــا را در برابــر مــواد شــیمیا�ی آسیب رســان افزایــش می دهــد.

ــف آب و هــوا�ی  ــن آجرهــا را در مناطــق مختل ــت اســتفاده ای  هــا قابلی
گ

ــن ویژ� ــی ای تمام

ــاش  ــاال و ت ــت ب ــدی از کیفی ــد. بهره من ــر می کن ــ�ی می ــاط �دس ــژه در نق ــه وی ــا، ب دنی

ف  کــت تکنوآجــر را اولــ�ی فــت و بــه روز کــردن محصــوالت، �ش مســتمر در جهــت پیرش

ــوده اســت. ــران نم ــک در ای ــای درجــه ی ــده ی نشــان اســتاندارد آجــر نم ــت کنن دریاف

مـتمـرکـز بر کیفـیت
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کــت تابــان  ، اقــدام بــه تاســیس �ش ف تولیــدات بــه کارگاه هــای ســاختما�ف یان خــود، جهــت ارســال محصــول و حمــل مطمــ�ئ یــن و بــا کیفیت تریــن �ویــس بــه مشــ�ت کــت تکنوآجــر بــا اعتقــاد بــه ارائــه به�ت مدیریــت �ش

گهــر مجهــز بــه نــاوگا�ف متشــکل از ۴۶ دســتگاه کامیــون نمــوده اســت.

کت تـکنـو آجـر کت تـابان گـهر، واحد حمل و نقل و �ویس �ش رسش

قـدرتـمنـد در پـخـش
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بــرای  ویــژه  بــه  دنیــا،  روز  دغدغه هــای  از  محیط زیســت  از  حفاظــت 

ــت محیطی  ــرد زیس ــا رویک ــه ب ــاختما�ف ک ــح س ــد. مصال ــدگان می باش تولیدکنن

ــوِء   ــرات س ــد و اث ــاختما�ف می افزاین ــای س ــه ارزش پروژه ه ــوند، ب ــد می ش تولی

نــایسش از آن هــا بــر محیط زیســت را کاهــش می دهنــد.

آجــر برخــاف مــواد مصنوعــی،  بــه عنــوان یــیک از مصالــح ســازگار بــا 

د. امــروزه بنــای آجــری،  محیط زیســت، تولیــد و مــورد اســتفاده قــرار می گــ�ی

ــه هــم نمی زنــد،  خــود جــز�ئ از طبیعــت اســت کــه نه تنهــا هــم آوا�ی آن را ب

ــد. ــه آن می بخش ف ب ــ�ی ــی ن ــرم بدیع ــگ و ف ــه رن بلک

ــردن  ــه روز ک ــا ب ــا ب ــرده ت ــاش ک ــتا، ت ف راس ــ�ی ف در هم ــ�ی ــکنوآجر ن ــت تـ ک �ش

دســتگاه ها و نحــوه ی تولیــد خــود بــه صــورت مســتمر، حداقــل آســیب را بــه 

محیــط اطــراف وارد کنــد. اســتفاده از کوره هــای تونــی کــه از مزایــای اصــی 

ف  آن افزایــش �عــت، کیفیــت تولیــد و کاهــش مــرف انــرژی اســت، همچنــ�ی

ه ی آب، از  ــ�ی ــتخر ذخ ــک اس ــه کم ــر�ف ب ــاره از آب م ــن ب ــتفاده ی چندی اس

کــت در جهــت حفاظــت از محیط زیســت  اقدامــات موثــری اســت کــه ایــن �ش

ــدار، انجــام داده اســت. ــد محصــوال�ت پای و تولی

 اهمیت به محیط زیست

۶



متنـوع و ز یـبا در سـاخـت

امامـزاده باغ فیـض - تهـران مجتمــع اداری پاسـارگـاد - اصفـهان

چهـاربـاغ - اصـفهان

�ای عـطار - اصـفهان

کارخـانه آسـان پـک - قــزوین

کت تکنو آجر تا کنون در پروژه های فراوا�ف در داخل و خارج از کشور استفاده شده اند. تنوع باال و ظاهری �ب نقص، باعث هرچه زیباتر دیده شدن این بناها می شوند. محصوالت �ش
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بـرج جهـان نـما - اصـفهان
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ی از واحد معماری مجرب و خاق، طراح، مجری و سازنده پروژه های ساختما�ف با معماری مدرن و منحر به فرد می باشد. کت تکنو آجر، با بهره گ�ی �ش

تهـران - فرمـانیـهتهـران - الهـیهتهـران- قلهـک
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تعــهد اجـتـماعـی

ــق تحصیــل و   از طری
گ

ــود ســطح فرهنــیک فــت و بهب پیرش

کت  کســب علــم و دانــش، جزء عقایــد اصی مدیریــت �ش

ــه  ــدام ب ــت، اق ک ــن �ش ــن رو ای تکنوآجــر می باشــد. از ای

ــا نمــوده اســت. ــن مدرســه و اهــدای آنه احــداث چندی

مدرسه کریم قبائیان - بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه
ین مدرسه مرت�ف قبائیان - شهرستان قر ش�ی

مدرسه آناهیتا قبائیان - شهرستان کرمانشاه
مدرسه آتوسا قبائیان - شهرستان کرمانشاه

مدرسه حاج احمد قبائیان - شهرستان کرمانشاه
مدرسه بیتا قبائیان - شهر فرون آباد شهرستان پاکدشت

مدرسه در حال احداث در روستای تنوردول
بخش �آب نیلوفر شهرستان کرمانشاه

مدرسـه سـازی و سـوادآمـوزی

۱۰



آجـرنیـمه ۲۲ سانتآجـر نما ۵.۵ سانت

آجـر نما رویس

آجـر نما نیـمه رویس

آجـر نما ۱۱ سانت

آجـر نما رویس پالیت ۸.۸ آجـر نما نیـمه ۵.۵ سانت

آجـر نما نیـمه 11 سانت

۱۲۸۰۳۳۶۰

۲۲۳۰

۱۲۰۰

۲۵۰۰

۲۸۴۰ ۸۴۰

1680

اسماسم تصویر و ابعادتصویر و ابعاد وزنوزن )گـرم()گـرم( کدکد

A1A6

A8 A3

A11 A4

A5A9

مـحـصـوالت

۱۱



آجـرنما عـرا�ت

تیـغه ۱۰ ساده

تیـغه ۱۵ ساده

تیـغه ۱۵ فوم دار

تیـغه ۱۰ فوم دار

تیـغه ۱۰ طرح فوم بـلوک سقفـی ۲۵

تیـغه ۷ ساده

۱۸۰۰

۳۵۰۰۴۳۰۰-۴۰۰۰

۴۳۰۰-۴۰۰۰

۳۶۰۰-۳۵۰۰

۳۵۰۰ ۱۰۶۵۰

۲۴۲۰

A10

T2

T3

B2

T5

T1

T6

T7

اسماسم تصویر و ابعادتصویر و ابعاد وزنوزن )گـرم()گـرم( کدکد

۱۲



ح آزمایـش حدود قابـل قـبولنتـایج آزمایـشرسش

سوراخ دارشـکل آجـر

قابل قبول

قابل قبول

قابل قبول

۲۸۰

۱۵/۳۰

کم

۰/۴۰/۶

کم

افت وز�ف حداک�ش ٪۳

۲۵۰

۱۶

-

-

-

لبه بزرگ ترین سطح ۳ میلیم�ت و لبه متوسط یک میلیم�ت

۳۵ درصد۳۸/۷۳

۳۵ درصد ۴۷/۵۰

نسبت حجم سوراخ ها به حجم آجر کم�ت از ۲۵ درصد

مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در طول )حداقل(

مجموع ضخامت جداره سوراخ ها در عرض )حداقل(

گ
ترک خورد�

) تقعر و تحدب )حداک�ش

 سوراخ ها
گ

تناسب پراکند�

 در سطح نما
گ

ان شوره زد� ف م�ی

گ
یخ زد�

ف مقاومت فشاری kg/cm2 )حداقل( میانگ�ی

) ف مقاومت فشاری wt٪ )حداک�ش میانگ�ی

) مواد محلولwt٪ )حداک�ش

مشخصـات شیمیـایـی و فیـزیکـی

۱۳





کارخانه:

تهران- جاده خاوران، کیلوم�ت ۲۳

تلفن: ۳۶۸۴۹۳۹۵-۶

فکس: ۳۶۸۴۹۳۹۵

دفرت مرکزی:

، شماره ۱۷۹،  تهران- خیابان لواسا�ف

ساختمان تکنوآجر

۱۹۳۶۶۴۷۷۱۳ : کدپسیت

تلفن: ۲۲۷۴۵۷۸۵-۹

فکس: ۲۲۷۱۳۶۶۶

دفرت فروش ۲:

تهران- بلوار کشاورز، شماره ۲۱۰، ساختمان 

تکنوآجر

۱۴۱۷۷۶۳۶۱۴ : کدپسیت

تلفن: ۸۸۹۵۸۱۶۰

فکس: ۸۸۹۵۸۱۶۱

Info@technoajor.com
www.technoajor.com


