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استفاده از بتن اکسپوز به دلیل مقاومت و ماندگاري بیشتر نسبت به بتن اکسپــوز

مصـالح دیگر مورد توجه است. و براي ساخت دنیایی بهتر و خالی از 

حشــو و زواید، انســان امروز ناچار براي بقا نیازمند آن است که در 

مینیمال تـرین حالت، چـرخه زندگـی را ادامه دهد. امـروزه ما باید 

بتوانیم با محیط خود تطابق پیدا کنیم. و این حجم از اســتفاده بی 

رویه از هر چیزي را در خود مهار کنیم. زمین دیگر توان خواســـته 

هاي بی حد ما را نخواهد داشـت. بتن به ما این توانایی را میدهد که 

یک بار براي همیشـــه خوب بســـازیم. و سازه ماندگار باشد براي 

دیگران تا از منابع بهترین استفاده را ببریم.

ما با توجه به توانایی امروز مان میتوانیم بتن را براي زندگی همگان 

به سادگی آراسته کنیم. تا تمام سلیقه ها را راضی کنیم.

اســـــــتودیو آرت بتن براي زندگی بهتر و راحت تر ایده پردازي ، 

طراحی و تولید میکند. ما به شــما کمک میکنیم ایده هاي خود را 

بسازید.



پنل وتایل 

گلدان بتن اکسپوز

روشنایی بتنی

میز، نیمکت و کنسول

سینک و روشویی

پله

اکسسوري

النگر

تخت خواب

کارهاي سفارشی



پنل بتن اکســـپوز یکی از نیاز هاي طرح هاي مدرن و مینیمال بوده و با 

توجه به زیبایی ظاهري و دوام باال نســـــبت به سنگ و دیگر متریال ها 

پرطرفدار شده است.با توجه به استفاده از فرموالسیون تخصـــصــــی و 

منحصر به فرد در ساخت پنل هاي بتن اکسـپوز و مقاومت در برابر دماي 

90+ تا 50- درجه سانتی گراد، پنل بتن اکســــپوز را براي هر نوع آب و 

هوایی بی رغیب نموده است.

پنل بتن اکسپوز





پنل بتن اکسپوز با ضخامت پنج سانتیمتر براي استفاده در کف محوطه و 

ضـخامت سـه سـانتیمتر براي اسـتفاده روي دیوار ها و نماي سـاختمان 

بســیار کاربردي بوده و در برابر فشـــار، سایش و تغییر رنگ در برابر نور 

خورشید و اشعه یو-وي بسیار مقاوم می باشد. به صورت معمول نیازي به 

استفاده از مش در این پنل ها وجود ندارد اما با توجه به سـفارش کارفرما 

می توان شبکه اي از مش فوالدي درون پنل ها قرار داد.









WP100-50
dimensions   100 x 50 x 3 cm
        weight    27 kg

WP120-60
dimensions   120 x 60 x 3 cm
        weight    39 kg

WP50-50
dimensions   50 x 50 x 3 cm
        weight   14 kg

WP60-60
dimensions   60 x 60 x 3 cm
        weight   20 kg



L

T

w

40 40 5 14.4

80 40 5 28.8

160 40 5 57.6

50 50 5 22.5

100 50 5 45.0

60 30 5 16.2

60 60 5 32.4

100 60 5 54.0

120 60 5 64.8

125 40 5 45.0

125 35 5 39.4

125 30 5 33.8

125 20 5 22.5

125 15 5 16.9

170 60 5 91.8

120 75 5 81.0

120 80 5 86.4

80 80 5 57.6

100 100 5 90.0

L /  طول W / عرض T / ضخامت Kg /وزن
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