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مقدمه:

در حــوادث طبیعــی خانمــان برانــداز کــه در کشــور مــا نیــز انفــاق مــی افتــد، تعــداد زیــادی از هموطنــان خانــه هــای خــود را از دســت مــی 
دهنــد. بــا توجــه بــه ســوابق اخیــر میتــوان بیــان نمــود کــه عمــده تریــن بخــش اســکان موقــت در مواقــع بحرانــی را چادرهــای امــدادی و 
کانکــس هــا تشــکیل داده انــد. بــا توجــه بــه اینکــه فرآینــد بازســازی خانــه هــا بــه کنــدی پیــش مــی رود و اســکان در چــادر در گــذار زمــان 

امــکان پذیــر نمــی باشــد از اســکان هــای کانکــس اســتفاده مــی شــود کــه تأمیــن آن نیــز کاری زمانبــر و پرهزینــه مــی باشــد.
بــا توجــه بــه بررســی هــای صــورت گرفتــه اینگونــه مــی تــوان تحلیل نمــود کــه متاســفانه با توجــه بــه بالیــای طبیعــی رخ داده در ســالهای 
اخیــر چادرهــای امــدادی و کانکــس هــای بســیاری در اختیــار افــراد آســیب دیــده قــرار گرفتــه اســت و در حــال حاضــر نیــاز بــه تولیــد 

اســکان موقــت بــا اســتحکام بــاال، هزینــه پاییــن و حمــل و نقــل آســان مــی باشــد.
از ایــن رو شــرکت تــوان ســازه صنعــت ســورا بــا حمایــت مؤسســه توســعه کســب و کار رویــش کوثــر موفــق بــه ســاخت اســکان موقــت 
مــاژوالر » خانــۀ امیــد« شــده اســت. رویکــرد اصلــی در طراحــی ایــن محصــول قابلیــت تغییــر کاربــری متفــاوت، حمــل آســان، اســتحکام 

بــاال، قابلیــت قبــض و بســط آســان و ویژگــی هــای اقتصــادی و تولیــدی آن مــی باشــد. 

هب انم خدا

خانه ی امید یک سکونتگاه موقت ماژوالر است.
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موارد مورد استفاده:
 اسکان موقت در مواقع بحران )سیل، زلزله و ...(

 اسکان موقت کارگران فصلی، ساختمانی، معادن و ....
 ایستگاه های موقت )پلیس، هالل احمر و...(

کمپ های تفریحی
 کمپ های نظامی

 اسکان تجاری موقت ) نمایشگاه های موقت، فروشگاه های مختلف و...(
 اسکان مکان های فرهنگی، کافه کتاب سیار، روزنامه فروشی و...(

امکانات:
 برخورداری از خاصیت مدوالر سازه ای و معماری ) امکان چیدمان گروهی و انفرادی(
 دارای پوشش عایق و مستحکم با پوشش مصالح مختلف همچون پروفیل، چوب و ....

 دارای سازه ی مستحکم و مقاوم در برابر نیروهای جانبی )باد و زلزله و ...(
 دارای سیستم برق کشی

 انبار آسان محصول با حجم کم در حالت بسته
 دارای سرویس بهداشتی و آشپزخانه

 سبک بودن و حمل آسان نسبت به مدلهای موجود در بازار
 حمل و نقل آسان با استفاده از وانت بار

 قابلیت قبض و بسط توسط 2 کاربر
 طول عمر مفید 10 سال
 دارای گارانتی 24 ماهه

 وزن 250 کیلوگرم

ارتفاع )متر) عرض )متر) طول )متر) حجم )متر مکعب) حالت

2.2 3.5 2.3 7 در حالت باز بودن

1.2 1.2 2.3 2.4 در حالت بسته بودن
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 Modular nanopolymer
settlements



 Modular
bathroom

جهت کسب اطالعات بیشرت و خرید محصول به وب سایت Ronakinvest.com مراجعه فرمائید

 یا با شامره تلفن77125712-77125726 021 متاس حاصل فرمائید.
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