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تاریخچه شرکت
شرکت تابش بتن در تاریخ 1367/5/15 ، به منظور اجرای پروژه های عمرانی کشور و تولید قطعات بتنی، تحت شماره ثبت 

1167 به ثبت رسید. این شرکت با بهره گیری از تجارب عملی و بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب توانسته است پروژه 

های متعددی را در سطح ملی با موفقیت و رضایت کارفرما به اتمام رساند.این شرکت تمامی مراحل طراحي  ، تولید و اجرای 

قطعات پیش ساخته بتنی را بر اساس فن آوري هاي نـوین و آخرین پیشرفت هاي علمي در دستورکار دارد.

خط مشی و اهداف کیفی

مدیریت شرکت در جهت ایجاد بستر مناسب و قابل اعتماد جهت بهره گیری از کلیه امکانات مجموعه های تولیدی خود خط 

مشی و اهداف کیفی خود را به شرح ذیل اعالم می نماید:

1- مشتری مداری )افزایش سطح رضایت مشتریان و کارفرمایان از طریق درک نیازها و انتظارات ایشان(

2-نیل به کیفیت محصول تولیدی از طریق کنترل مرغوبیت مواد اولیه و مصرفی و انجام آزمایشات کنترل کیفیت محصول 

تولید شده در هر شیفت کاری.

3-صنعتی سازی با هدف افزایش کیفیت و سرعت و همچنین کاهش هزینه ها.

4-استفاده از نیروی هاي متخصص، خالق و نخبه جهت توسعه و ارتقاء  صنعت ساختمان.

5-صرفه جویی هرچه بیشتر درمصرف انرژی و کاهش ضایعات مخرب محیط زیست.

6-بهبود مداوم کیفیت و بکارگیری فناوریهای پیشرفته بروز.

7-رعایت شرایط اقلیمی ،کارایی  محصوالت ، انطباق محصوالت با سلیقه ایرانی ، اسالمی.

8-برنامه ریزی و حرکت در جهت افزایش سهم بازار.

9-امکان صادرات محصوالت صنعتي ساختمان.

10-ارتقای دانش و مهارت منابع انسانی.

11-توسعه و توانمند سازی تولید )افزایش میزان محصول تولید شده(.

12- ارتقای عملکرد تجهیزات تولید )افزایش اثربخشی جامع تجهیزات(

مزایای پیش ساختگی:

1-نصب سریع و کوتاه مدت قطعات.

2- امکان اجراي طرح در شرایط جوي گوناگون.

3-  اطمینان از کیفیت کاال به دلیل انجام آزمایشات مختلف در محل تولید.

4- امکان جمع آوري و استفاده مجدد از قطعات.

5- امکان تولید متناسب با درخواست مشتري.
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 دیوار پیش ساخته بتنی

شرکت تابش بتن توانایی تولید انواع دیوارهای بتنی پیش ساخته را دارد. کل سیستم تولید دیوارهای بتنی پیش 

ساخته در این شرکت با بهره مندی از خط تولید بتن آماده استاندارد که در محل کارخانه مستقر است امکان 

استفاده از بتن با کیفیت را بوجود آورده است. همچنین سیستم خط تولید به تجهیزات عمل آوری با بخار مجهز 

شده است. تنوع در انتخاب و کیفیت باالی دیوار های تولیدی باعث شده است که این شرکت در ردیف شرکت 

هاي معتبر و پیشرو در کشور قرار گیرد.

 

 مزایای دیوارهای محوطه پیش ساخته

    1- امکان تـولید سفارشی  انـواع دیـوار

   2- بهترین کیفیت بتن با کنترل کارخانه ای

   3- نمای زیبا و متنوع بدون نیاز به رنگ آمیزی خارجی

   4- سهولت و سرعت نصب باال و قابلیت جا بجایی قطعات

   5- قابلیت مونتاژ و دمـونتاژ قطعات و تعمیر آسان

   6- قابلیت نصب در سطوح شیب دارو ناهموار

   7- قابلیت نصب در شرایط نامساعد اقلیمی

   8- تنوع در ارتفاع از 120  تا 300  سانتی متر و بیشتر

    9- امکان حـک آرم روی دیوارها 

  10- اکسپوز بودن هر دو سطح پـانل دیوار

  11- انجام بتن ریزی بصورت ایستاده و عمل آوری بتن

  12- کاهش ضخامت دیوار و کاهش 50 درصدی تصرف زمین  
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فونداسیون پیش ساخته بتنی

این شرکت توانایی طراحی و تولید انواع فونداسیون های پیش ساخته بتنی جهت پایه ها و دکل های مخابراتی، پایه های 

این  امکان اجرای  را دارد. همچنین  ابعاد مختلف  پایه های چراغ روشنایی در  پایه های راهنمائی و رانندگی و  دوربین، 

فونداسیون ها برای پایه های 50 تا 90 متری در محل پروژه وجود دارد.  
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حفاظ مفصلی  بتنی )نیوجرسی(

ایمنی حمل و نقل یکی از زیربخش های اصلی در زمان بهره برداری از جاده ها و معابر می باشد. استفاده از حفاظهای 

بتنی)نیوجرسی( با ابعاد و مشخصات مناسب در جداسازی معابر و جاده ها، به سبب توانایی باال در کنترل خودروهایی که 

از مسیر منحرف می شوند، می تواند بخش قابل توجهی از خسارات جانی و مالی تصادفات را کاهش دهد.

یکی از محصوالت شرکت تابش بتن تولید انواع نیوجرسی های یک طرفه و دو طرفه )کامل( با استفاده از بتن با مقاومت و 

دوام باال می باشد. استفاده از دانه بندی مناسب در طرح مخلوط این قطعات با نسبت آب به سیمان پایین به همراه استفاده 

از فوق روان کننده های نسل جدید، باعث شده تا بتن این قطعات با مقاومت و دوام باال در برابر شرایط محیطی و تغییرات 

آب و هوایی ساخته شود.

موارد متداول کاربرد نیوجرسی:

1-جداسازی الین های ترافیکی

2-تفکیک پارکینگ و محوطه های صنعتی

3-تفکیک ایستگاه تاکسی و اتوبوس

4-تفکیک باغات و محدوده ویالیی

5-پمپ های بنزین، پایانه ها و ایستگاه های کنار جاده
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باکس بتنی

از باکس بتني پیش ساخته مي توان به عنوان یک سازه در امور مربوط به انتقال آب و هم به عنوان پل استفاده نمود. از این 

محصول اغلب در زمانی استفاده می شود که لوله های بتونی مدور نتواند ظرفیت هدایت جریان مطلوبی را تحمل نماید.با 

توجه به نصب آسان و انتقال زیادآب از لحاظ زمان و هزینه در بسیاری از مواقع ,توجیه پذیر است.

مهمترین ویژگی های این باکس ها عبارتند از:

1-امکان ساخت در تمامی ابعاد مورد نیاز

2-کیفیت باالی ساخت به دلیل ساخت در کارگاه های مجهز

3-سرعت در ساخت و نصب آنها

4-طول عمر باال به دلیل استحکام باالی بدنه و کف

کاربرد باکس بتني پیش ساخته:

1- پل ها

2-انتقال آب زیاد

3-زیرگذرها

باکس و منهول های این شرکت با توجه به نیاز مشتری ، با استفاده از آخرین استانداردهای طراحی و ساخت ، در ابعاد 

مختلف تولید می شود.
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دال بتنی

از جمله موارد عمده مصرف دال های بتنی پیش ساخته در پروژه های درون شهری و برون شهری می توان به موارد ذیل 

اشاره کرد: 

1-  پوشاندن نهرها و جوی ها به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی و رشد حیوانات موذی 

2- تعریض معابر عمومی به منظور افزایش سطح پیاده رو ها )با هدف افزایش رفاه شهروندان و ارتقاء کیفیت شهر نشینی( 

و سطح سواره رو ها )با هدف تسهیل ترافیک و افزایش سطح عبور خودروها( 

3-  اجرای نهرهای عرضی و تقاطع ها

4- قابل استفاده برای پوشاندن کانالهای آب، برق و ...

این شرکت توانایی تولید انواع دال های پیش ساخته بتنی در ابعاد مختلف را دارد.
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دیوار حائل پیش ساخته بتنی

دیوارهای حائل پیش ساخته به دو صورت ترافیکی و غیرترافیکی تولید میشوند . که نوع ترافیکی آن می تواند فقط پاشنه 

دار و یا با پاشنه و پنجه تولید گردد . اجرای این نوع دیوارها توسط شرکت تابش بتن به انجام می رسد. کاربرد این نوع 

دیوارها در خاکریزها ، پل ها و... میباشد . 
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اتاقک پیش ساخته بتنی

موارد استفاده از این اتاقک ها، اغلب در پادگان ها و مراکز نظامی می باشد. استفاده از بتن های پر مقاومت و دقت در 

طراحی و ساخت این نوع سازه، مقاومت در برابر شلیک گلوله، و عدم نفوذ آب به سازه از ویژگی های بارز این اتاقک ها 

می باشد.

ابعاد و اندازه اتاقک مطابق با نیاز مشتری قابل تغییر است.
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کانیو

طراحی این قطعات بتنی مربوط به هدایت آبهای سطحی در حاشیه معابر و در مقیاس کم و در سطح معابر کوچک شهری 

و یا فقط بعنوان مسیرهای کوتاه انتقال آبهای سطحی به مجاری اصلی هدایت و انتقال آبهای سطحی به کار می رود. این 

قطعات به صورت ترکیبی در کناره ها و یا زو ج در وسط معابر کاربرد دارد.
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کول های بتنی

کول و کول گذاری در هنگام حفاری چاههای آب و فاضالب جهت جلوگیری از ریزش خاک به درون آن انجام می شود. این 

کول ها در چاه های آب یا چاه های فاضالب ،ریشه های فنداسیون ،پایه پلها و پایه های نگهدارنده  گود های ساختمانی 

به منظور جلوگیری از ریزش و مسلح کردن دیواره ها و همچنین پروژه های زیباسازی در پارک ها به عنوان گلدان بکار 

میروند. کول های بتنی در شکل های بیضوی و میله ای در ابعاد مورد نظر مشتری در این شرکت تولید می شود.

مزایا :

- تولید و نصب سریع

- با استفاده از کول دیگر نیازی به الیروبی چاه و قنات نیست.

- استفاده از 2 ردیف تسمه فلزی در بدنه کول باعث استحکام بیشتر خواهد شد.
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موج شکن پیش ساخته بتنی

موج شکن ها سازه های دیواره ای شکلی هستند که با استهالک انرژی امواج , حوضچه آرامشی در سمت ساحلی خود 

ایجاد می نمایند . این شرکت توانایی تولید انواع موج شکن ، به درخواست مشتری، را دارد.
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تراورس پیش ساخته بتنی

انواع مختلف تراورس های بتنی مطابق با آخرین استاندارها و  نظر مشتری در این شرکت تولید می شود.
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پایه دوربین پیش ساخته بتنی

انواع پایه دوربین در ارتفاع های مورد نظر به صورت پایه بتن مسلح با بهترین کیفیت در این شرکت تولید می شود.
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