
 

 

 

 شرکت دها بتن زیست 

 تولیدکننده و مجری بتن منقش
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                    Daha Beton Zist      

              Precast Concrete Department 

گاه  جهان هب بتن هستیم. بتن زتئینی معماری هب عنوان هر بتنی که رد نظر دارد هب عنوان یک پیشرفت زیبایی شناختی رد طراحی کلی یک ما رد حال تغییر ن

یا تحقق بخشیدن هب تصورات ذهنی رد طراحی ساختمان  نیازمند استفاده از مصالح توانمند   ساختار یا فضا اراهئ شود ، تعریف می شود. تصور یک رویا

گارنگ ، بتن منقش همچنان ستون اصلی صنعت بتن زتئینی و یک محصول   ۵۰ . یک صنعت رد حال تغییر پس از بیش از است سال اتریخ رن

کالت و کشمک  کلی که امروزه می شناسیم شکل داده است، مش کاران است. همراه با تغییرات مثبتی که صنعت را هب ش ش اهی اصلی ربای بسیاری از پیمان

ییر کرده است. امنیت حفظ سود از هر زمان دیگری دشواررت است، زریا قیمت اهی فروش کاهش یافته و قیمت مواد اولیه همچنان صنعت نیز تغ 

نند رو هب افزایش است. رد همان زمان ، تقاضا ربای کیفیت و نوآوری افزایش می یابد ، زریا بازار بتن منقش راقبت شدیدرتی از ساری مواد ما

 ساخته و سنگ طبیعی دارد.  قطعات بتنی پیش

سال پیش رد صنعت بتن منقش محبوب بود، امروز نیز با یک تغییرات کوچک محبوب است. صنعت بتن منقش اصوال   ۲۰ رد بیشتر موارد، آنچه

کاران از الگواهی  موجود و سیستم اهی رن گ آمیزی استفاده و خالقیت رب اساس سلیقه و طرح مشتریان و متقاضیان شکل گرفته و ادامه می یابد. پیمان

و بیشتر هب اهی خاص خود را ربای ایجاد ظاهری منحصر هب فرد اضافه می کنند. ربای نصاب، این مسئله میل هب استفاده از محصول جدید را کمتر می کند 

ب ربای مشتری، اهمیت   بیشتری می یابد.گرفتن آنچه که قباًل دارد و استفاده از آن ربای ایجاد چیزی منحصر هب فرد و جذا

ی ازبار دستی یکی از راه اهی دستیابی هب یک ظاهر سفارشی استفاده از تمبراهی الگوی زبرگ موجود یا پوسته اهی بدون ردز و اتصاالت یا الگواهی سفارش 

 بل تکرار نیستاست. این امر نیاز هب زمان و مهارت دارد، اما می تواند یک ظاهر سفارشی شگفت انگیز ایجاد کند که هب راحتی اق
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Stamped concrete  

on wall & floor 
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بااآگاهااآ دگنگ ازاااگارگهآیبم  ااآ گبتناار  گگباات گ یگ 

حااآاگاااا اراگ یگرماراامگستااآهگاراا گنگ   نااآهگیا گ

حاااگاراال گااگبااما گرااآ  گنگرااآرگنگبآررااآر گسلراالگ

 یگترراا تگترااآی گنگبیاا رزدگ گباارر گ ااآگ گاب آزااآ گ

ابررشاادگ گرااآی گ ااآگ گب ااآهگ ااآ گد ااربدگ گ اام  گ

امنشاادگ گراامنا گ ااآ گیرااتریاهگنگبت ااآهگزاارار گ گ

یآبااآهگ ااآگ گرااآی گ ااآ گبرضاارددگ گا ااآ گراا  گنگ 

برای گ رگامگبادگبآشالتگبات گب اراآردگباما گراآ  گنگ

راااآر آ گیزگآیزااالگ گراااآارگ گرآرااالایگ گراااآرهآیگباااآگ

LEEDنگبقاامنهگبااتگ ااماتگبااما گرآراا گرردگبااتگگ

چااآااگ ااآ گیماحاادگنگرااآ  گاباامنرگاااما رگباادگ

هناالتگاسااما گباات گباانقاگ یگیاامفگ ااآ گب ت اا گ

ای گاباآگباآگاساما گبات گبانقاگ یگیمالایاهگبییآی گ 

یزاالگ ااآ گب ت اا  گسااشابی گبیاااتم گبااتگاراا گ

بحصراگب اایل گارا تگ یگارا گشایر گباآگاراتزآ  گارگ

رر ی آ گیزگدگراآگیزالگابیا  گباآگارایل آگابالا گباتگ

گیزگدگز ر هگرطحگبدگهننلتگ
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ت ااآ گریگ ناا گ ااآ گبااری گارااتزآ  گبآریااتدگبطااآب گبااآگ

بآشاالگشبا صااآ گارااتآزلای گگASTM C 979ارااتآزلای گ

بما گیزگلازتگ آ گبات گر اآیچات تگارگریگ نا گ اآگبادگتاراهگ

ارگگUrban Heat Islandبااما گه اا گبااتگهااآ اگا اامگ

یمراا گارااتزآ  گارگیزگلازااتگ ااآ گ ااآهگبآرتآبناال گزیاا گ

اراتزآ  گهام تگاا تااتگبآریاتدگباتگاراا گبرضار گاشاآی گ اشاا گ

 گیاامفگ ااآ گبتناادگهاتگارااتزآ  گارگریگ ناا گ یگیزگاادگرااآر

بیاایآیگراامگ  رنااتگاراا گنگ یگبیاایآی گارگباارای گباا ی گنگ

ضان تدگتاارسیحگابتصااآ  گزاالای گابااآگ یگهآیبم  ااآ گت  یناادگ

گبییآیگیارجگار تگ

 یگ نگااآ گسآراال دگباات گبطااآب گ اامگراا گارگشاایر گ ااآ گ

باشهریگب  اا گارا گتاام گ ااآ گراطحدگنگتگییااما گیزگاادگ

نگا ااتگگیاگهااتگباادگترازاالگ یگا اامگ ااا گشاالهگ یمر نرا اا 

ا گ یگبحاایهگ ااآ گهاام  گ ایا گنریگبااآ گرااآگ ااا گاررااآ گ

شاار گهااتگبآریااتدگبااآگارااتزآ  گارگد اااگانی گبنآراا گاراا گ

ا ااما گبااتگحاالاباگبمراالتگبااما گاراا گاباامگباادگتااراهگبااآگ

هآیشنآرااآهگاناادگشاامه گ  ااآگباات گرریاا گت ااآ گحآ اااگ

گامبآریلت

 

اامن هگیزلگباتگبات گر ادگارگشایر گ اآ گیاراجگ

 یگارااتزآ  گارگباات گیزگاادگاراا تگ نگااآبدگهااتگ

بت گیر تاتگبادگشار  گ یگت اآ گحرارگب  ار گ

یزاالگباادگشاار تگارااتزآ  گارگریگ ناا  گب  اار  گ

باادگدیاا گتاامر گینیگبااما گاررااآ گباات گیزگاادگ

ارا گنگبادگتااراهگارگاهگباتگتنتااآردگراآگ یگهنااآیگ

شایر گ اآ گرآرمگت نیا گ اآ گیزالگابیا  گنگ

رم ا  گبت گباما گارراآ گازارا گب ت ا گیامفگنگ

 ش اگارتزآ  گهم تگ

 

                             Stamped concrete 

             Daha Beton Zist 

In different colours & designs 

 اآگتمهی ادگ بیا گارگاهیایل آ گا ا گریگ ن گ

بصاانرددگ یاامگبحاارگشاارزل گاراا گهااتگیزگتااآ گ

ر نرا اا گ گ ا  اادگنگباالنهگیهااتگ یگازاارا گباات گ

ب  آی گاررآ گبدگهنالتگارا گشاآباگبات گیرا  گ

 ااآ گ یسااآ گ ررای ااآ گر ااتگ ااآ گریااآ  گین ااآ گ

حآشاایتگ ااآ گرااترهگ ااآ گباار گ ااآ گب اار گ ااآ گ

راانلگااامیگ ااآگنگرااآرمگاشاایآگت  یناادگنگباات گ

  آ گریاگرآ تتگنگرم گ ا گار تگ
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                     Stamped concrete 

         Daha Beton Zist 

 Color hardener 

ت نی گ آ گات آ گبآزنالگارات   گیامفگ اآ گاتصاآا گهاآتمگ

راطرفگب  اآی گبنحصامگباتگرزدگنگسآ گ ا هگبآدا گارراآ گ

ام گبدگشار تگرار یگرا  گهننال گبات گبانقاگراطحگبات گ

یاگ یگبیآ گباآگاراتزآ  گارگریگ نا گ اآ گیزگاد گرا  گتامگ

نگبااآگیزاالگینشاا گتاامگارگیزگاادگز اار هگهاااگ ا گباات  گبااتگ

 تنتآردگاررآ گبدگهننلت

  ااآگباات گرریاا گبااآگایارااتگ گرر ی ااآ گباات گباانقاگ یگ نگگ

 گریاااامنگ یگایاراااتگ راااتتگهآیبم  اااآ گااقااادگنگد ااار 

ت صصاادگنگبتنلراادگ اان  گباات گ ااآ گباانقاگگنگباات گ

 آ گ هریاتیارگبادگبآشالتگرار یگرا  گهننال گبات گبانقاگ

راا گازت ااآشگ رشاا نلازتگبااما گباات گباانقاگاراا تگ یگ

تمهی گبآگر اگهننل گ اآ گیزگادگنگراآگدرابااگضالگدزارزدگ

هننل گ گرا  گهننال گیزالگرا گراطحگباآگ نا گ گیامفگ ایگ

گاما رگبدگهنلتگنگ ایا گبآا گیاگ

 

گرر یگر  گهننل گبت گبنقا

 

 

 

بت گبنقاگرآگبت گارت ادگهزتآ گ ا  دگبقآن گ یگبمابمگ

رآراگنگس ر گ آ گبیمنزدگرآرلایگ یگبمابمگرخگر هدگاررآ گبدگ

هننلگهتگ یگبمابمگتماای گرآگنگنرآراگزق یتگنگشمارهگبحیطدگ

 بتآسرگبقآنب گبآ ردگ ای ت

زی  گ آ گ بی گری آهگ گرنگلازتگ آ گهرایت گبآگ ازتگبنل گگ

زآریررتت گاهییل آ گا  گبصنرددگنگارقگیناهگهننل گ آ گ

هآ نل گاشگبما گترایلگرآرلایتمر گررشاگب   گترایلگشل گ

ازلتگارگرر یگر  گهننل گبت گبنقاگبدگتراهگبتگ ری گ

 بیتقاگنگرآگ  ما گبآگریگ ن گ آ گب لزدگارتزآ  گهم 
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Stamped concrete 

             Daha Beton Zist 

                     stairs 
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بنآبمار  گبدگتراهگهز گاسما گا رادگ

 یگرمنا گ آ گگرطرفنگبآزلهآیگ

رر آرآر گنگد مازدگزقاگبت دگ یگ

ینزلگزاآ گنگشآ ابدگنگ  رنتگ آ گ

ت  یمگنگزگتلای گ ای تگا  ی گار گ

بی تگ یگهاری آ گ یگحآاگترر تگتآگ

نلاهگسل گهماتتگزال گبتگابمنرگچ

گار تگ

 ویژگی های بتن منقش 

گب آهگگگگ گ گرآی گ آ  بحاگ آ گتم   

 آ گتزمرحدگنگابدگارگبحاگ آ گبترگ

نگبر مگ یگزاآ گنگرالب گر گسآب تگ

گت مر گنگرنااگرن ی گ گرطرفار ت

گ یآی گ آ گ برس گهآ اگرر آرد 

گبدگ گ آ گبآر رل گرنااگنرآراگن بآادگن

 شر ت

 یگربآهگزتگچنلاهگیر زدگگبیئ ت  ی گ

برس گاا اراگ  رنتگ آ گت  یما گنگ

زگتلای  گهآ اگد مگبتم گبم ای گنگرآرمگ

دراباگب مشگبدگشر تگازت آشگشیر گ آ گ

تآبعگرآیابتم آ گگاسما گبت گبنقابنآر گ

بییآی گار گهتگبآریتدگتررهگتیرگ

بت صصگبآگبحآر آ گنگزم گاا ای آ گ

ت صصدگ ری گهیم گنگ ماآگارگسن تگ گ

 زگآ گز م تگار گبرضر ترمبدگبتگ
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Color hardener 

شاامه گ  ااآگباات گرریاا گگبااآگرااآاگ ااآگا آایاا گ یگ

صصای گ بتربینتگهزیاآر گبتنادگباتگدناراهگر ادگارگ

 اان  گشاانآ تتگشاال گاراا تگراار یگباات گباانقاگ

بتا اگارگتمهیا گرانگلازتگ اآ گا ا  گ یامگاهیایلگ

شاارزل گنگراای یجگ یسااتگراا گشهاارایت  گ ازااتگبناال گ

 شل گار تگ

راار یگباات گباانقاگبحصاارادگبااآگبقآنباا گرآرااادگنگ

رااشرم گبااآ  گبتااماهر گراا  گنگاآباالگبآب یاا گضاامبتگ

ترایاالگهاام گنگ  ااآیگاراا تگارااتزآ  گارگر ی م اااآ گ

رر ی گا االفگشال گ یگهناآیگرانگلازتگ اآ گرا  گنگ

 یامگاهییلشاارزل گ یگامبر راایرهگرار یگباات گباانقاگ

برسا گاااا اراگبقآنبا گرآرااادگنگضالگهاام گنگ  ااآیگ

 ز ر هگرطحگبدگشر ت

اهگباتگحزاظگبتگبنظریگحزظگرر اآردگااآ م گبادگتارگ

یزاالگنگداال گ ااری هدگاهگاشااآی گهاام تگارااتزآ  گارگ

نگرم ا ااا گارگگUVیتااالگ اااآ گبقاااآن گ یگبمابااامگ

رآیابتم ااآ گبتاارگ یگازت ااآشگریگ ناا گاراا تگد اااگ

انی گبنآرااا گ یگهناااآیگرباااآهگنگشااایر گ گبنآرااا گ

هاآتمگرزاادگزیا گباادگترازاالگبیایآی گارگتاام گ ااری هدگ

 ااآ گاتاادگیاگهنتااماگهاام تگزااآهزتندگاراا گهااتگتاام گ

ی هدگ ا گنگت آراااگباات گاراا گنگراا دگبااآگ یگبااتگ اار

گحلاباگیرآزلهگاهگار ت

 

   

   

   

   

Our collection 
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 بتن منقششرح و عملکرد 

 لفگارگه گرااآر گبرسر گانی هگرااطحدگاراا گهتگبترازلگ

رتزآ  گهننلهآهگارگاهگبتگزحرگبط رشگبمانی  گ رتتگ آ گا  را

رااآر تگ یگار گبط  گهزیااآر گبتگینیگبت گبنقاگرآگ  آهگ

ینیگهزیااآر گبتگینیگبت گاراات ادگهتگبآگزآ گ آ گ رگم گ

شر  گ شنآ تتگبدگ رت ادگنگبت گت  یندگ یآر گا    رهگهز

 ل گار تگشمفگ ا  گش

 ااگنگدمشتگ یگرآر گ آ گبمتزعگنگبمگین گرطحگربی گبیاگ

ارگرآرمگاس اگرآر گتح گتناگ آ گب ت  گارگس  تگایت آشد گ

رااآراااد گضاامبتگنگتتتگبمایگبدگهیمزلتگبنآبمار گاما رگانی هگ

رطحدگبقآن گ یگبمابمگتمهی گتناگ آ گبشهریگبآگارتزآ  گارگ

 بت گرآ  گاب آهگرشرمگزیی تگ

شیما ییآیگض  گ رطحدگبت گ یگت   اگنگبقآنب گب بتگ آ گ

رآری  گبآد گهآ اگبقآنب گرآراد گترایلگهم ن  آیگنگتتتگبدگ

رنگلازتگ آ گ ازتگبنل گگگرر یگبت گبنقاشر تگ ا اگارگ بت

شل گارگسنجگری یج گرنگلازتگ آ گا   گ یمگاهییلشرزل  گ

 تمهی گرتگزر گر ی مگنگری آهگار تگ

 

بآد گسششگاشگبآ گرر یگبت گبنقاگرااطحگب صاارهگبآ  گ

ب گهرگ نآیگضااا آ اتگهاااادگ یگه بآ گ10اادگگ3شگگاهبما گ

ت  یمگگبی ی تم گبآد گت  یمگراامرعگاشگارگرااطحگبدگشاار ت

شله گ رتتگ ی نلهدگهآبا گبآد گرر رمرعگدالن گبمگدل گچ

 تم گ ری هد گا یدگشلهگرطحگنگتتتتگبدگشر تگ

ارتزآ  گارگرررمر ی م آ گسآ شگاشگ یار گبحصراگبآگسششگ

زعگارگت  یمگرمرعگاشگبدگشر گنگبآگارا گهم هگتلیرردگاشگبآ

 بدگشر تگگرطحداشگبآد گاا اراگر تدگنگبقآنب گ

   نی گارااتزآ  گارگر ی م آ گبمگرآرتگراالررگنه یاایرگبآگ

ری آه گبآد گسششگاشگه تم گبما گ رطحگابگیم گ اا اراگ

رم ا  گبدگبآشاالتگ   نی گارااتزآ  گارگر ی م آ گراا را  گ

ی ن اتمگنگهآ اگتم گ ری هدگنگبرس گاا اراگچ لهدگبی

رتزآ  گارگ شر تگ   نی گا شلهگبدگ یدگ گگرر یگبت گبنقاا 

شی یآردگ ریزل گ برس گاا اراگبقآنب گبت گ یگبقآباگبرا گ

 .بدگشر 
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 بتن منقشویژگی و مزایا 

 ضلگهم گنگ  آی (Dust-Proof) 

 ضلگرآراگنگامرآرا 

  یماگ زل  

  ززر زآرشرم گبییآیگبآ 

  اا اراگ نا گبت 

 بنآر گبما گبحیهگ آ گبیمنزدگنگ ا  د 

 ر اآیچگدگبیاتمگزی  گبتگرآرمگینیگ آ گ

 ری آزد

  بقآنب گبآ گ یگبمابمگضمبتگرشرم 

 اا اراگچی نلهدگبتگبت گررمر گشنسر گ

 )ر ی م آ گتمهی گشل 

 بقآنب گبنآر گ یگبمابمگیی گنری دگارگبرا گ

 یآردگنگ ن تدشی 

 ابتصآ   گرآ هدگنگرمد گبیاتمگ یگبقآریتگ

بآگرآرمگینیگ آگ یگ رتیآبدگبتگرطحدگ

 ر  

 

 رترا گ یگزظآا گنگزگتلای گارآه 

   تنر گبنآر گ یگیزلگ آ گب ت 

 گبقآنب گدآادگیزلگشریگ ن  گ یگبقآباگتآبا

 زری ریشیلگنگد  یآ گرم ا  

 بی  گبنآر گ یگبقآریتگرآرمگررشاتآ گ

 باآبتگ

 رآرلای گیزگتآ گتنر گهیتم  گیمفگنگیزلگنگ

گ... تآباگزریگ ریشیلگنگ یگبمابمگب آیگیاتت

  چی نلهدگدآادگبتگرطرفگبتندگنگگ ایا

گ رآرمگبصآاحگرآ ت آزد

 نا گنگر اآیچگدگرطح گاشگبنل گرطحگ 

 نگرترا گزظآا گگدل گرررتتگشلهزتآرد گ

 نشگنگر  نلاهبقآن گ یگبمابمگری  تآ گ  

 یمگب مگبما گ نرتلایگبحیهگرری گنگ 

 Dinرالبتدگار گ شبطآب گارتآزلای گ

گ 4226

 هیزی گر نرا  گبرارطتگترایلگ یگهآی آزتگنگ

گهنتماگریررتت
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 مزایا                                                               استاندارد                            ویژگی

گ- رر یشگبآب ی گایا تگ یگیزلگ آ گب ت   گحآا گای ر د

گ-گری آهگنگرنگلازتگ آ گری ییدگرر یگبت گبنقارآرتگ

𝒌𝒈چگآادگش
𝒎𝟑⁄ گ-گ2650گ

گبقآنب گااآی 
mpa 

گ50گینر گ3

ASTM C109 
گ60گینر گ7
گ70گینر گ28

بقآنب گ

گ  اد
mpaگ

گ7گینر گ3
گ9گینر گ7

گ-
گ13گینر گ28

بقآنب گ

گرآرادگزی د

گ0.4گ بیقتگ30گینر گ7

ASTM C779 
 0.95  بیقتگ60گینر گ28

 0.35  بیقتگ30گینر گ7

 0.81  بیقتگ60گینر گ28

 - 0.027گبلناگهمزاد

 -گ1.5بیاگارگ Pull of (mpa)بقآنب گ

 -گ0.21گچگمبگد

 -گ+5گحلاباگ بآ گاسما

گ-گهی رهمبدگ20رآه گ آ گگبیتتگبنل 

گ-گه تمگارگحلگبرآرگررهگه م
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گارتآزلای گزتیرتگ صر یآ 
گEN 1504-3گR4گی  گبقآنبتد

گ-گری آهگرآرت
گ-گرر یگحآا گای ر د

گ-گ آهیتم گیزل
گ-گبی ی تمگ2.5گ MSAحلاهثمگازلار گرنگلازتگش

𝒌𝒈چگآادگحر دگش
𝒎𝟑⁄ گ-گ1250گ
گ-گ100گ ی لگ ا 

گEN 1015-17گ ی لگ0.05ه تمگارگگررهگه مگبقلای
گ-گ آهیتم گبال گابآ  یزلگ

گ-گ ی لگنرزدگگ16.5تآگگ15.5گزی  گا تال 

𝒌𝒈چگآادگب  ر گش
𝒎𝟑⁄ گ-گ2.2گ
گ-گ12بیاگارگگاریلرتت

گ-گ+35+گتآگ5گ ℃ بآ گهآیرشرم گش
گ-گتقمر آگر گرآد گ +20℃شگربآهگهآیرشرم 

  MPaبقآنب گااآی گش
گ25گینر گ1

EN 12190گ گ48گینر گ7
گ62گینر گ28

گ MPaشگ بقآنب گ  اد
گ4.2گینر گ1

EN 196/1گ گ7.1گینر گ7
گ8.3گینر گ28

 EN 13295گOKگبقآنب گ یگبمابمگهمبنآتییره
گEN 13057گ0.2ه تمگارگگسششگبر ینت

گEN 13412گ27گبلناگا رتیییتت
گEN 1542گ2بیاگارگگبقآنب گچی نلهد
گEN 13687/1گ2بیاگارگگر  نلاهگبقآنب گری اگ نشگن

گEN 13687/4گ2بیاگارگگحمای گ ا گشلهد
گEN 13687/2گ2بیاگارگگبقآنب گ رار هد

گA1 EN 13501-1گبقآنب گ یگبمابمگاتا

ت مایگاشگ  دگبآگگ–رآد گابتلاردگگ48 عمل آوری
 رآد گ4اادگگ3ارام گ یگبآر گربآزدگ
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