
شرکت تولیدى صنعتى سهند پالستیک کاوش در سال 1380 با 
مساحت    به  زمینى  در  صنعتى  پالستیکى  قطعات  تولید  هدف 
9000 مترمربع  تاسیس و به بهره بردارى رسید که 2000 مترمربع 
آن به سالن تولید و 2000 مترمربع آن انبارها ، 1000 مترمربع آن 
و       ادارى  هاى  سالن  به  مترمربع   1500 و  تراشکارى  سالن  به 
2500 متر مربع به فضاى باز اختصاص دارد. رویکرد کیفیت گرا، 
انسانى و سرمایه گذارى          احترام به مشترى، توجه ویژه به منابع 
و  رشد شرکت  به  رو  شتاب حرکت  موجب  توسعه  و  تحقیق  بر 

سرآمدى آن در حوزه هاى مختلف عملکردى گردید.
فعالیت این شرکت با تعداد اندکى از دستگاه هاى تزریق کوچک 
همراه بود که اینک به لطف خداوند و تالش مدیریت و پرسنل  
زمینه        در  ها  مجموعه  بزرگترین  از  یکى  بعنوان  است  توانسته 
تزریق پالستیک در خاورمیانه  با ظرفیت تولید قطعات پالستیکى به 
وزن 60 کیلوگرم باشد و از طریق واحد بازرگانى  در دو بخش داخلى 
و خارجى محصوالت خود را بازاریابى و به فروش برساند. مدیریت به 
روز و استفاده از دانش نوین در بکارگیرى از تجهیزات و دستگاه هاى 
مدرن، شرکت تولیدى صنعتى سهند پالستیک کاوش را بعنوان 
یکى از توانمندترین گروه هاى تولیدى در صنعت تزریق پالستیک 

گردانیده است. 



Sahand plastic kavosh inception goes back to 2000 
where a group of engineers got together with the aim 
of producing top notch plastic related products that      
could not only a cover domestic consumption but 
penetrate our sees market as well. We utilized             
a quality oriented approach satisfying customer’s 
needs and an maintaining innovat ive eye in 
producing quality products as momentum and 
stamina for continues grout and development in 
every aspect of our company.
The company has grown from small manufacturing 
facility to a fully automated company in iran.
By using state of the art machineries and cutting 
adage technology, the company has been able to 
position itself as one of the market leaders in plastic 
industrial throughout iran. 
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شرکت تولیدى صنعتى سهند پالستیک کاوش در راستاى انطباق 
محصوالت خود با استانداردهاى جهانى و همچنین تضمین کارایى 
و کیفیت این محصوالت، آزمایشگاه خود را به تجهیزات مدرن و 
پیشرفته، مجهز نمود که با استفاده از این دستگاهها، محصوالت 

مورد تست و ارزیابى قرار میگیرد.
      دستگاه تست فشار براى تعیین مقاومت شکست تحت فشار

طبق استاندارد جهانى          
              (MFI) دستگاه تعیین شاخص جریان مذاب      

      دستگاه تست ضربه                   
     دستگاه تست مقاومت خمشى

    دستگاه فریزر و کوره آزمایشگاهى براى تست گرمایشى و 
سرمایشى قطعات

فعالیت : 
حاوى  که  المللى  بین  هاى  روش  براساس  آنالیز  و  تست  انجام 
آنالیزهاى  پلیمرى،  مواد  مکانیکى  خواص  ارزیابى  و  آزمایش 
و  پلیمرى  محصوالت  مطابقت  تایید  نتایج،  تحلیل  و  حرارتى 
آزمون  نمونه  کردن  آماده  و  استانداردهاى جهانى  با  پالستیکى 

هاى مختلف براى استانداردهاى بین المللى  
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Sahand plastic kavosh co, in order to comply the 

products whit world standards and guarantee 

product performance and qualify, equipped a 

laboratory to advance and modern equipment that test 

and evaluate products by these machines.

-   Pressure test device to determine fracture resistance 

by world standard.

-   Flexural strength testing machine

-   Impact testing machine

-   melt flow indicator (MFI)

-   Laboratory freezer and oven for heating and cooling 

test of pieces.

Activity :
Conducting test and carrying out analysis in accordance 

with international methods including testing and 

determining polymers mechanical properties, thermal 

analysis, evaluating results, verifying conformity of 

polymers and plastic products with international 

standards and preparing samples of various tests for 

auditing by international standards bodies. 

Laboratory



4

ماشین آالت: 
این شرکت با بهره مندى از دستگاه هاى مدرن و پیشرفته نظیر 
) ساخت  تن   90-3600 ) تزریق  اتوماتیک  تمام  آالت  ماشین 
کشورهاى آلمان، کره جنوبى، چین و .... با ظرفیت تولید قطعات 
100 گرمى تا 60 کیلوگرمى توانسته طیف وسیعى از خواسته هاى 

مشتریان را به انجام برساند.

دستاوردها :
مبناى بر  کیفیت  مدیریت  سیستم  گواهینامه  دارنده     

ISO 9001:2015 در مدیریت کیفیت 

 (CE) دارنده گواهینامه استاندارد اروپا     
IATF 16949:2016 دارنده گواهینامه     

     داراى تاییدیه از شرکت خدمات کیفیت آریا اس .جى. اس به 
عنوان یکى از تامین کنندگان پالت پالستیکى

    دریافت لوح تندیس برترین تولیدکننده جوان در سومین جشنواره 
تولیدکنندگان جوان

     ثبت استاندارد کارخانه اى محصول وافل در سازمان استاندارد 
براى اولین بار در بین تولیدکنندگان وافل در ایران 
     عضو اتاق ایران ایتالیا و عضو اتاق ایران آلمان



5

Equipment:
This company with the usage of modern, leading – 

adage machineries such as fully automatic injection 

machineries ( 90 – 3600 Tons ) made in Germany, 

china and to name a few has been able to produce 

parts ranging from 100 gr up to 60 kg which all in 

togher have lived up to a vast variety of customers’ 

expectations.  

Certificats: 
   Certificate holder in quality management system        

( ISO 9001-2015)

    Certificate holder in IATF 16949:2016

    Certificate holder in European standard ( CE )

  Certified by Aria SGS as a reliable supplier of 

industrial plastic pallets.

     Receiving a statue of the top young marker in Third 

festival of young producers. 

    Proud member of Iran – Italy chamber of commerce, 

Industry and mines.

   Proud member of German – Iranian chamber of 

commerce and Industry.

     Registration of factory standard in Iranian standard 

institute for the first time among Iranian producers of 

waffle slab molds.
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1. تولید انواع سبدهاى صنعتى و باکس پالت مورد مصرف در 
صنایع غذایى، دارویى، بهداشتى، کشاورزى و ....

2. تولید انواع پالتهاى پالستیکى و بزرگترین پالت یک تکه در 
ایران مورد مصرف در صنایع پتروشیمى و کارخانجات صنعتى 

3. تولید انواع صندلى هاى استادیومى، مترو، بیمارستانها 
4. وافل هاى پالستیکى مورد مصرف در سازه هاى ساختمانى 

(بتن ریزى سقف)
موجب  که  لیترى   1100 تا   40 ظرفیت  با  زباله  مخازن   .5

مکانیزه شدن خدمات شهرى در شهردارى ها گردیده است.
6. لگو پکینگ

این شرکت افتخار همکارى با: 
    بیش از 15 مجموعه بزرگ پتروشیمى نظیر: پتروشیمى جم، 
امیرکبیر، بندرامام، مارون، تبریز و ... را دارد که عهده دار تامین 
بیش از 1میلیون پالت براى این مجموعه شرکت ها در سراسر 

کشورمى باشد.
    شرکت هاى بزرگ قطعه سازى خودرو نظیر:  گروه صنعتى 

برنز، ایران خودرو دیزل، سایپا و ....
    تامین کننده بیش از40 مجموعه ورزشى در سراسر ایران

 مى باشد.
    در زمینه صادرات از جمله کشورهاى نظیر:

عراق، روسیه، ارمنستان، پاکستان، عمان، قطر در آسیا و کشور هاى
لهستان و آلمان و یونان فعالیت داشته است.
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1. Production of industrial boxes and pallet box 
using in medical, nutritive, agriculture …
2. Production of stadium chairs.
3. Manufacturing of industrial plastic pallets in 
various types used in different industries such as 
petrochemical …
4. Waffle slab molds are used in construction structures.
5. Garbage bin ranging from 40 to 100 lit capacities which
have mechanized urban servitudes in municipalities 
and also can be utilize in hospitals and public places.
6.  Lego Packing

Sahand Plastic Company is proud to cooperate 
with these companies such as:
• more than 15 large petrochemical companies such 
as, Jam, Amir Kbir, Maroun, Tabriz and etc., which is 
responsible for providing more than 1 million pallets 
for petrochemicals across the country.
• Auto parts companies such as Bronze Industrial 
Group, Iran Khodro Diesel, Saipa, etc.
• Food industry , pharmaceutical industries
• Supplying more than 40 sports complexes in Iran 
and other countries.
• The company also manages to export its products to 
other countries such as Iraq, Russia, Armenia,  
Pakistan, Oman, Qatar, Poland, Germany, Greece,etc

Production 
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Paletپالت

P 101  :کد
  130 x 110x  15  cm  :ابعاد

وزن خالص: 500 گرمـ   18.5 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 5000 کیلوگرم

قابلیت تحمل وزن در حالت متحرك: 1500 کیلوگرم
HDPE :مواد اولیه

تعداد جایگزین در کانتینر چادرى: 374   

+

Code: P 101
Demension: 130 x 110 x 15 cm
Net Weight: 18.5 kg - 500 gr
Static Load: 5000 kg
Dynamic Load: 1500 kg
Material: HDPE
Capacity In A Semi-Trailer Truck: 374 PCS 

+

Could be moved with a forkliftقابلیت جابجایى با لیفتراك
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Paletپالت

Code: P 102
Demension: 130 x 110 x 15 cm
Net Weight: 23.5 kg - 500 gr
Static Load: 6000 kg
Dynamic Load: 2000 kg
Material: HDPE
Capacity In A Semi-Trailer Truck: 374 PCS 

+

P 102  :کد
   130 x 110x  15 cm  :ابعاد

وزن خالص: 500 گرم ـ   23.5 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 6000 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت متحرك: 2000 کیلوگرم

HDPE :مواد اولیه
تعداد جایگزین در کانتینر چادرى: 374

+

Could be moved with a forkliftقابلیت جابجایى با لیفتراك
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پالت
Code: P 103
Demension: 130 x 110 x 15 cm
Net Weight: 13 kg - 500 gr
Static Load: 3000 kg
Dynamic Load: 1250 kg
Material: HDPE
Capacity In A Semi-Trailer Truck: 374 PCS 

P 103  :کد
   130 x 110x  15  cm  :ابعاد

ـ  13 کیلوگرم وزن خالص: 500 گرم  
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000 کیلوگرم

قابلیت تحمل وزن در حالت متحرك: 1250 کیلوگرم
HDPE :مواد اولیه

تعداد جایگزین در کانتینر چادرى: 374 

+

Palet

+

Could be moved with a forkliftقابلیت جابجایى با لیفتراك
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P 111  :کد
   130 x 110x  15 cm  :ابعاد

وزن خالص: 500 گرم ـ   18 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 5000 کیلوگرم

قابلیت تحمل وزن در حالت متحرك: 1700  کیلوگرم
HDPE :مواد اولیه

تعداد جایگزین در کانتینر چادرى: 374

+

Code: P 111
Demension: 130 x 110 x 15 cm
Net Weight: 18 kg - 500 gr
Static Load: 5000 kg
Dynamic Load: 1700 kg
Material: HDPE
Capacity In A Semi-Trailer Truck: 374 PCS 

+

Palet پالت

Could be moved with a forklift or pallet jackقابلیت جابجایى با لیفتراك و یا جک پالت
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P 112  :کد
   130 x 110x  15 cm  :ابعاد

وزن خالص: 500 گرم ـ   20 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 6000 کیلوگرم

قابلیت تحمل وزن در حالت متحرك: 2000  کیلوگرم
HDPE :مواد اولیه

تعداد جایگزین در کانتینر چادرى: 374

+

Code: P 112
Demension: 130 x 110 x 15 cm
Net Weight: 20 kg - 500 gr
Static Load: 6000 kg
Dynamic Load: 2000 kg
Material: HDPE
Capacity In A Semi-Trailer Truck: 374 PCS 

+

Palet پالت

Could be moved with a forklift or pallet jackقابلیت جابجایى با لیفتراك و یا جک پالت
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P 105  :کد
   120 x 80x  15 cm  :ابعاد

وزن خالص: 500 گرم ـ   13.5 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 4000 کیلوگرم

قابلیت تحمل وزن در حالت متحرك: 2000  کیلوگرم
HDPE :مواد اولیه

P 600 :تعداد جایگزین در کانتینر چادرى

+

Code: P 105
Demension: 120 x 80 x 15 cm
Net Weight: 13.5 kg - 500 gr
Static Load: 4000 kg
Dynamic Load: 2000 kg
Material: HDPE
Capacity In A Semi-Trailer Truck: 600 PCS 

+

Palet پالت

قابلیت جابجایى با لیفتراك و یا جک پالت
قابلیت جایگذارى پروفیل براى افزایش مقاومت

Could be moved with a forklift or pallet jack

Ability to place profiles to increase resistance
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P 106  :کد
   1200 x 100x  15 cm  :ابعاد

وزن خالص: 500 گرم ـ  12.2 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000 کیلوگرم

قابلیت تحمل وزن در حالت متحرك: 1250  کیلوگرم
HDPE :مواد اولیه

تعداد جایگزین در کانتینر چادرى: 570

+

Code: P 106
Demension: 120 x 100 x 15 cm
Net Weight: 12.2 kg - 500 gr
Static Load: 3000 kg
Dynamic Load: 1250 kg
Material: HDPE
Capacity In A Semi-Trailer Truck: 570 PCS 

+

Palet پالت

Could be moved with a forklift or pallet jackقابلیت جابجایى با لیفتراك و یا جک پالت
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P 107  :کد
   120 x 100x  15 cm  :ابعاد

وزن خالص: 500 گرم ـ   15 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000 کیلوگرم

قابلیت تحمل وزن در حالت متحرك: 2000  کیلوگرم
HDPE :مواد اولیه

P 570 :تعداد جایگزین در کانتینر چادرى

+

Code: P 107
Demension: 120 x 100 x 15 cm
Net Weight: 15 kg - 500 gr
Static Load: 3000 kg
Dynamic Load: 2000 kg
Material: HDPE
Capacity In A Semi-Trailer Truck: 570 PCS 

+

Palet پالت

Could be moved with a forklift or pallet jackقابلیت جابجایى با لیفتراك و یا جک پالت
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P 108  :کد
   1200 x 100x  15 cm  :ابعاد

وزن خالص: 500 گرم ـ  16.7 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000 کیلوگرم

قابلیت تحمل وزن در حالت متحرك: 2000  کیلوگرم
HDPE :مواد اولیه

تعداد جایگزین در کانتینر چادرى:570

+

Code: P 108
Demension: 120 x 100 x 15 cm
Net Weight: 16.7 kg - 500 gr
Static Load: 3000 kg
Dynamic Load: 2000 kg
Material: HDPE
Capacity In A Semi-Trailer Truck: 570 PCS 

+

Palet پالت

قابلیت جابجایى با لیفتراك و یا جک پالت / خاصیت پالت بهداشتى
Could be moved with a forklift or pallet jack / Sanitary pallets
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P 109  :کد
   1200 x 80x  15 cm  :ابعاد

وزن خالص: 500 گرم ـ  12.7 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000 کیلوگرم

قابلیت تحمل وزن در حالت متحرك: 1250  کیلوگرم
HDPE :مواد اولیه

تعداد جایگزین در کانتینر چادرى:600

+

Code: P 109
Demension: 120 x 80 x 15 cm
Net Weight: 12.7 kg - 500 gr
Static Load: 3000 kg
Dynamic Load: 1250 kg
Material: HDPE
Capacity In A Semi-Trailer Truck: 600 PCS 

+

Palet پالت

Could be moved with a forklift or pallet jackقابلیت جابجایى با لیفتراك و یا جک پالت



P 110  :کد
   1200 x 80x  15 cm  :ابعاد

وزن خالص: 500 گرم ـ  13.5 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000 کیلوگرم

قابلیت تحمل وزن در حالت متحرك: 1250  کیلوگرم
HDPE :مواد اولیه

تعداد جایگزین در کانتینر چادرى:600

+

Code: P 110
Demension: 120 x 80 x 15 cm
Net Weight: 13.5 kg - 500 gr
Static Load: 3000 kg
Dynamic Load: 1250 kg
Material: HDPE
Capacity In A Semi-Trailer Truck: 600 PCS 

+

Palet پالت

قابلیت جابجایى با لیفتراك و یا جک پالت / خاصیت پالت بهداشتى

18

Could be moved with a forklift or pallet jack / Sanitary pallets
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Boxesسبد

Code: T 101
Dimention: 76 x 53 x 50 cm

Weight: 5.100 kg

Capacity: 200 Liters

Color: Red, Green, Blue, Yellow

Material: HDPE

T 101  :کد
ابعاد: طول76، عرض 53، ارتفاع 50 

وزن: 5/100 کیلوگرم
ظرفیت: 200 لیتر

رنگ: قرمز، سبز، آبى، زرد
HDPE :جنس

Could be used with or without wheelsقابلیت استفاده با چرخ و بدون چرخ
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Code: T 102
Dimention: 66 x 46 x 37 cm

Weight: 2.500 kg

Capacity: 115 Liters

Color: Red, Green, Blue, Yellow

Material: HDPE

T 102  :کد
ابعاد: طول66، عرض 46، ارتفاع 37 

وزن:  2/500کیلوگرم
ظرفیت: 115 لیتر

رنگ: قرمز، سبز، آبى، زرد
HDPE :جنس

Boxesسبد
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Code: T 103
Dimention: 66 x 50 x 37 cm

Weight: 4.900 kg

Capacity:130 Liters

Color: Red, Green, Blue, Yellow

Material: HDPE

 T 103 :کد
ابعاد: طول66، عرض50، ارتفاع 37 

وزن: 4/900 کیلوگرم
ظرفیت: 130 لیتر

رنگ: قرمز، سبز، آبى، زرد
HDPE :جنس

Boxesسبد
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Boxesسبد

Code: T 104 - A
Dimention: 60 x 40 x 25 cm

Weight: 2.100 kg

Capacity: 40 Liters

Color: Red, Green, Blue, Yellow

Material: HDPE

T 104       :کد
ابعاد: طول60، عرض 40، ارتفاع 25 

وزن: 2/100 کیلوگرم
ظرفیت: 40 لیتر

رنگ: قرمز، سبز، آبى، زرد
HDPE :جنس

- A
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Code: T 105
Dimention: 58 x 37 x 21 cm

Weight: 1.600 kg

Capacity: 45 Liters

Color: Red, Green, Blue, Yellow

Material: HDPE

T 105  :کد
ابعاد: طول58، عرض 37، ارتفاع 21 

وزن: 1/600 کیلوگرم
ظرفیت: 45 لیتر

رنگ: قرمز، سبز، آبى، زرد
HDPE :جنس

Boxesسبد

Code: T 104 - B
Dimention: 60 x 40 x 25 cm

Weight: 2.100 kg

Capacity: 40 Liters

Color: Red, Green, Blue, Yellow

Material: HDPE

T 104      :کد
ابعاد: طول60، عرض 40، ارتفاع 25 

وزن: 2/100 کیلوگرم
ظرفیت: 40 لیتر

رنگ: قرمز، سبز، آبى، زرد
HDPE :جنس

Boxesسبد

- B
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Code: T 106
Dimention: 105 x 66 x 54 cm

Weight: 7.500 kg

Capacity: 400 Liters

Color: Red, Green, Blue, Yellow

Material: HDPE

T 106  :کد
ابعاد: طول105، عرض 66، ارتفاع 54 

وزن: 7/500 کیلوگرم
ظرفیت: 400 لیتر

رنگ: قرمز، سبز، آبى، زرد
HDPE :جنس

Boxesسبد



Stadium Benchصندلى استادیوم

Code: S 101
Dimention: 45 x 34.5 x 8.5 cm

Weight: 1.100 kg

Color: Red, Green, Blue, Yellow

Material: HDPE

S 101  :کد
ابعاد: طول45، عرض 43/5، ارتفاع8/5 

وزن: 1/100 کیلوگرم
رنگ: قرمز، سبز، آبى، زرد

HDPE :جنس
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Stadium Benchصندلى استادیوم

Code: S 102
Dimention: 51 x 43 x 37.4 cm

Weight: 1.200 kg 

Color: Red, Green, Blue, Yellow

Material: HDPE

S 102  :کد
ابعاد: طول51، عرض 43، ارتفاع37/4 

وزن: 1/200 کیلوگرم 
رنگ: قرمز، سبز، آبى، زرد

HDPE :جنس
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دنیا  در  نوین  روشى  عنوان  به  بندى  بسته  سیستم  این 
شناخته شده است.

از مزیت هاى این سیستم مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. قابل نصب بر روى انواع پالت اعم از چوبى، پالستیکى و آهنى

2. نصب راحت
3. حق انتخاب در ارتفاع 

4. حمل راحت و کم هزینه
5. مناسب براى بسته بندى محصوالت براى صادرات و مسیر هاى 

طوالنى

همچنین با توجه به ویژگى لگویى بودن این سیستم مى توان به 
قابلیت تبدیل  شدن به قطعات مجزا اشاره نمود که امکان بارگیرى

بیشترى نسبت به نمونه بسته بندى مشابه را دارد.
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This packaging system is known as a new 
method in the world.

The advantages of this system include the 
following:
Can be assembeld on a variety of pallets, including 
wood, plastic and iron
Easy assembly
The right to choose the height level
Convenient and save cost shipping
Suitable for packing products for export and long 
distances

Actually, lego form of this system, we can mention 
the ability to become a separate part, which can be 
loaded more than a similar packaging sample.

لگو پکینگ
B 101  :کد

  120 x 80x  20  cm  :ابعاد
چیدمان در ارتفاعات متغییر

قابل بارگیرى روى هر پالت در این ابعاد.

Lego Packing

Code: B 101
Dimensions: 120 x 80 x 20 cm
Arrangement at variable heights

لگو پکینگ
B 102  :کد

  120 x 100x  20  cm  :ابعاد
چیدمان در ارتفاعات متغییر

قابل بارگیرى روى هر پالت در این ابعاد.

Lego Packing

Code: B 102 
Dimensions: 120 x 100 x 20 cm
Arrangement at variable heights
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سهند  شرکت  مجموعه  زیر  برندهاى  از  یکى 
در  که  باشد  مى  بتن  سازه  سهند  کاوش،  پالستیک 
وافل)   ) مجوف  سقفهاى  اجراى  و  تولید  زمینه 

فعالیت دارد ...
نیروهاى  از  بهره مندى  با  بتن  مجموعه مهندسى سهند سازه 
در  ساختمانى  وافل  قالب  تولید  زمینه  در  مجرب  و  متخصص 
ابعاد مختلف و محصوالت نوین ساختمانى و ارائه انواع خدمات 
محاسبات،  انجام  سازه،  طراحى  جمله:  از  مهندسى  و  فنى 
نظارت و اجراى پروژه با استفاده از دانش روز دنیا و براساس 
هدف  و  نماید  مى  فعالیت  المللى  بین  علمى  استانداردهاى 
تولید   ى  زمینه  در  معتبر  جایگاهى  به  رسیدن  را  خود  اصلى 
مصالح نوین ساختمانى قرار داده و تالش مى نماید با بهره گیرى 
از تکنولوژى هاى روز دنیا و مطالعات علمى و میدانى در این 

راستا گامى موثر بردارد. 

مزایاى انتخاب سقفهاى وافل:
ACI مطابق با ضوابط مبحث 9 مقررات ملى ساختمان و    

    امکان مدلسازى با آخرین ویرایش نرم افزارهاى سازه ها      
( مطابق با آیین نامه هاى ایران و جهان ) 

    حذف تیرچه دوبل در دهانه هاى بلندتر از 7 متر
     کاهش مصرف بتن و کاهش 40 درصدى آرماتور و بار مرده سازه 

    دسترسى آسان و عبور آزاد تاسیسات از سقف
    یکپارچگى سقف و سازه، میتواند عملکرد یک طرفه یا دوطرفه 

دیافراگم سقف
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Sahand Sazeh Beton Complex utilizing specialized 
and experienced work force is active in producing 
Waffle Slab moulding in various dimensions as well 
as providing a vast variety of technical and 
engineering services including structural design, 
making calculat ions, supervis ion and project 
exeution using  knowledge and on the basis of 
international standards and has its sights set on 
securing a pre-eminent position in producing 
newfangled,modern buildings materials and strives 
to take considerable pract ical steps towards 
achieving this goal by employing stat of the art 
technologies and knowledge based field studies.

1. In accordance with the provisions of clause 8 of 
the National building Regulation and ACI
2. The possibility of modeling with the latest 
version of design software (in accordance with the 
rules of Iran and the world)
3. Remove the double are in longest opening 
above 7 meters
4. Reduced concrete consumption and reduced 
40% of reinforcement and dead load of structures. 
5. Easy access and free access of the facility from 
the ceiling 
6. Remove the pendant of the beam (flat roof)

SAHAND SAZEH BETON



Slab thickness

Concrete consump�on
Performwork ( m3)

5 cm 7 cm 10 cm

0.122 0.138 0.162

Slab thickness 

Concrete weight
persquremeters(kg)

5 cm 7 cm 10 cm 

377.5 427.5 502.5 

Formwork
Stem width
At bu�on

 ( cm )

Stem width
At top (cm)

Stem width
At middle (cm)

Inside
 volume 

( m3 )

W102 12.2 33.19 15.96 0.138

Slab thickness

Concrete consump�on
Performwork ( m3)

5 cm 7 cm 10 cm

0.094 0.106 0.125

Slab thickness 

Concrete weight
persquremeters(kg)

5 cm 7 cm 10 cm 

376.8 426.8 501.8 

Formwork
Stem width
At bu�on

 ( cm )

Stem width
At top (cm)

Stem width
At middle (cm)

Inside
 volume 

( m3 )

W103 10 30.52 13.32 0.108

_

Waffleوافل

Code: W 103
Dimention: L80 x W80 x H30 cm
Weight:  7.5 kg + 0.3 _

Waffleوافل

Code: W 102 
Dimention: L90 x W90 x H30 cm
Weight:  9 kg + 0.5

قابلیت مونتاژ با طولقابلیت مونتاژ با طول
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Slab thickness

Concrete consump�on
Performwork ( m3)

5 cm 7 cm 10 cm

0.152 0.178 216

Slab thickness 

Concrete weight
persquremeters(kg)

5 cm 7 cm 10 cm 

296.6 344.6 419.6 

Formwork
Stem width
At bu�on

 ( cm )

Stem width
At top (cm)

Stem width
At middle (cm)

Inside
 volume 

( m3 )

W104 11.3 19 13.4 0.234

_

Waffleوافل

Code: W 104
Dimention: L200 x W65 x H25 cm
Weight: 15 kg + 0.5

قابلیت مونتاژ با طول

وافل

W 109 :کد

وافل

W 108 :کد
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Slab thickness

Concrete consump�on
Performwork ( m3)

5 cm 7 cm 10 cm

0.042 0.049 0.059

Slab thickness 

Concrete weight
persquremeters(kg)

5 cm 7 cm 10 cm 

291 341 416

Formwork
Stem width
At bu�on

 ( cm )

Stem width
At top (cm)

Stem width
At middle (cm)

Inside
 volume 

( m3 )

W105 10 15.6 12 0.040

Slab thickness

Concrete consump�on
Performwork ( m3)

5 cm 7 cm 10 cm

0.057 0.064 0.075

Slab thickness 

Concrete weight
persquremeters(kg)

5 cm 7 cm 10 cm 

395.3 445.3 520.3 

Formwork
Stem width
At bu�on

 ( cm )

Stem width
At top (cm)

Stem width
At middle (cm)

Inside
 volume 

( m3 )

W106 10 17.89 13.03 0.060

_

Waffleوافل

Code: W 106
Dimention: L60 x W60 x H28 cm
Weight:  4 kg + 0.4 _

Waffleوافل

Code: W 105 
Dimention: L60 x W60 x H18 cm
Weight:  3.5 kg + 0.5

قابلیت مونتاژ با طولقابلیت مونتاژ با طول
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Slab thickness

Concrete consump�on
Performwork ( m3)

5 cm 7 cm 10 cm

0.187 0.204 0.231

Slab thickness 

Concrete weight
persquremeters(kg)

5 cm 7 cm 10 cm 

535.35 585.35 660.35 

Formwork
Stem width
At bu�on

 ( cm )

Stem width
At top (cm)

Stem width
At middle (cm)

Inside
 volume 

( m3 )

W104 16.2 31.15 22.53 0.186

_

Waffleوافل

Code: W 107
Dimention: L95 x W95 x H40 cm
Weight: 10 kg + 0.3

قابلیت مونتاژ با طول
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021 -44984409 فکس:         021-  44984400 -01 تلفن:

E m a i l : s a h a n d p l a s t i c k a v o s h @ g m a i l . c o m
w w w. s a h a n d p l a s t i c . i r

021 -44995611 021     تلفن:  -44995610 تلفن: 
021 -44984409 فکس: 

E m a i l : i n f o @ s a h a n d s a z e h . c o

www.sahandsazeh.co

آدرس: تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر 19، نبش خیابان گلزار(69)، پالك 2

021- 44987812 -13   /   021- 44987809 -10 واحد فروش:
021 -44987801 ت:  ا ر د صا
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w w w. s a h a n d p l a s t i c . i r

E m a i l : s a h a n d p l a s t i c k a v o s h @ g m a i l . c o m

Tel: (+9821) 44984400 -01       Fax:(+9821) 44984409
Sales: (+9821) 44987809 -10 / Sales: (+9821) 44987812 -13
Expert: (+9821) 44987801

E m a i l : i n f o @ s a h a n d s a z e h . c o

Tel: ( +9821) 44995610          Tel: ( +9821) 44995611
Fax: (+9821) 44984409   www.sahandsazeh.co

Corner of Golzar st, km 19th Lashgari Road,
Tehran, Iran

Sahand Plastic Kavosh Industrial Group


