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بلوکهای آدرس و معرفی

Address Block / Sign

این قطعات شامل طرحهای مختلف قطعات بتنی لوکس(مستطیلی یا منحنی) هستند که درقسمت بیرونی
ساختمان و در ترکیب با فضای سبز و انواع آجر،اثرمنحصربفردی را تشکیل میدهند.کاربرد این قطعات
سفارشی،معرفی واحدهای مسکونی یا مجموعههای صنعتی،ورودی باغها،شهرکها،خیابانها و نظایر آن بصورت
دارا بودن یک متن یا شماره در روی قطعه بتنی است.

 -2انواع قطعههای گرد

Ball

قطعات گرد تزئینی قطعاتی هستند که به منظور زیبایی در روی سکوها،پستها ،روی ستونها ،یا هر قسمت مورد
نیاز ساختمان قرار میگیرند و این قطعه ها از یک قالب کروی (با قطرهای مختلف) با تعبیه محل مهار به المان
زیرین (مکعب مستطیل یا هرمی شکل)تولید میشوند که در اصل سادهترین نوع از محصوالت Cast Stone
هستند.
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 -3ستون نرده  ،میله نرده (صراحی)

Baluster

 Balusterها قطعه ستون های منحصر به فرد کوچکی هستند که در ترکیب با سرستونها ()Cap Railsها و
قطعات مبنا ( )Base Railsتشکیل یک مجموعه نرده( )Balustradeرا میدهند.این قطعات بعنوان جانپناه
در روی زمین و بالکنها ،معموال در قسمتهای ورودی ساختمان و بعنوان یک حصار یا پرچین در محوطه استفاده
میشوند.کلیه المانهای سرستون ،قطعات مبنا،نردهها،کالهکها و ستونهای کوچک میانی قابل تـرکیب شدن با
یکدیگر،به منظور خلق هر شکل دیگری از این محصول هستند.یک شالوده ستونی بلند ( )Pierبا اعمال تغییرات
در قطعات الحاقی دیگر قابل استفاده خواهد بود (هر چند که سازنده توصیههایی را جهت تولید محصولی کاراتر
ارائه خواهد کرد) در تولید Balusterها،در قسمت مرکزی و داخلی آنها یک آرماتور انتظار برای اتـصال به پایه
و  Cap Railتعبیه میشود.همینطور در قـسمت انتهایی Cap Railها Base rail،هاPier cap ،ها و Pier
Baseها ،حفرههای مهاری جهت آرماتورهای انتظار تعبیه میشود.قبل از تولید محصول  Balusterکنترل
انطباق با الزامات مشخص شده در آئیننامه از نقطهنظر مقادیر در ارتفاع و فاصلهها صورت میپذیرد.
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قطعات مبنا (برای قرار گرفتن هر نوع قطعه در روی آن)

Base Rails

Base Railها المانهای تقریبا مکعب مستطیلی و به طولهای استاندارد 181سانتیمتر هستند که در واقع
نشیمنگاه المانهای  Balusterهستند که این مقدار بسته به نیاز قابل تغییر است.در صورتی که تنها نصب
 Balusterدر روی  Base Railمورد نظر باشد،میبایست فضاهای تعبیه شده در Balusterها (معادل  8اینچ یا
معادل  23.32سانتیمتر) در نظر گرفته شود ولی در صورتی که از این المان تنها برای محوطهسازی استفاده شود
نیازی به تعبیه این فضای خالی نیست.این محصول به رنگ طبیعی،سفید،خاکستری،قهوهای روشن،زرد،
خاکستری مایل به قهوهای،قرمز مایل به قهوهای و به اشکال مختلف و سفارشی تولید میشود.

-5

پایه

Bench

این قطعات بعنوان پایه نیمکت در قسمتهای محوطهسازی،باغها،قسمت پایینی ورودی (پاخور درب ورودی) یا
هر نوع کاربری مشابه دیگری ساخته و عرضه میشوند.با توجه به زیبایی این نوع از قطعات ،از آنها بعنوان پایه
زیرین سایر المانها نیز استفاده میشود.المان رویه آنها به عنوان نشیمن نیز معموال از جنس بتن پیش ساخته
با هر طرح سفارشی ساخته میشود
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رویه

Cap Rail

Cap Railها المانهایی به طولهای استاندارد  182سانتیمتر هستند که درواقع بعنوان عضو رویی و سطح تمام
شده صراحیها (دستگیره)Hand Rail-نصب میشوند.طول این المانها نیز براسـاس سـفارش قابل تغییر
است.قبل از تولید محصول،فاصلههای بین المانهای زیرین یا  8( Balusterاینچ – معادل  23.32سانتیمتر) در
نظر گرفته می شود ولی در صورتی که از این المان تنها برای محوطهسازی استفاده شود،نیازی به تعبیه این
فاصلهها نیست.این محصول به رنگ طبیعی،سفید،خاکستری،قهوهای روشن،زرد ،خاکستری مایل به قهوه-
ای،قرمز مایل به قهوهای و به اشکال مختلف و سفارشی تولید میشود.
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Column

ستون

ستونهای ساخته شده بتنی دراصل بعنوان تحمل کننده سقف سازههای با طرحهای رومی و قدیمی استفاده
میشوند که این المانها،امروزه باعث زیبایی بدون حد در معماری کالسیک هستند.همینطور برای طراحی در
ورودیهای بزرگ ساختمانها با هر نوع کاربری و نیز در داخل ساختمانها و محوطهسازی از این المان بسیار
بهره برده میشود.ستونهای ساخته شده با  Cast Stoneغیرسازهای هستند.المان ستون در زمان تولید به دو
قسمت مجزا بصورت دو نیمه ستون عمودی (با اندازههای مختلف) تقسیم میشود که در زمان اتصال این دو
قسمت بمنظور تشکیل یک ستون کامل ،این دو با آرماتورهای مشخصی با هم درگیر و مهار میشوند.
یک ستون کامل از سه جزء قطعه مبنا (،)baseقسمت اصلی بدنه ( )shaftو سرستون ()capital section
تشکیل شده است.مدل های ساده ستون بسیار اقتصادی بوده و درصد باالیی از سازندگان از اندازههای گوناگون
آن در ساختمان استفاده میکنند.مدلهای سادهتر قابلیت انطباق بیشتری با اکثر طرحهای ساختمانی دارند.
𝟏

برای طرح و ساخت یک ستون با قدمتی کهن و زیبا،ابتدا یک سوم (𝟑) از ارتفاع آن از سطح زمین بصورت کامل
𝟐

و در ادامه دو سوم (𝟑) دیگر آن تا محل سرستون ساخته میشود.درتمامی قسمتهای یک ستون حفرهها و
محل های خاصی برای مهاربندی ستون و اتصاالت تعبیه شده است.جهت تهیه سرستونها از قالبهای خاصی
استفاده میشود که بسته به پیچیدگی طرح و پروژه متفاوت خواهد بود.همینطور تولید ستون به رنگهای
متنوع امکان پذیر است.
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 -8قرنیز  ،سرپوش

قرنیزها ()Copingدر واقع المانهای رویهای و دکوراتیو هستند که بعنوان پوشش نهایی روی نرده مورد استفاده
قرار میگیرند.همینطور بجهت حفاظت دیوار از سایر المانها نیز بکار میروند.قرنیزها باعث به چشم آمدن موثر
ساختمان در زمان نورپردازی مناسب (از قسمت فوقانی) به ساختمان میشوند.قرنیزها بعنوان یک المان ایدهآل
برای قسمت فوقانی دیوارهای محوطه،باغ و غیره نیز مورد استفاده قرار میگیرند.این قطعات در مدلهای مختلفی
به صورت شیبدار از یک طرف،شیبدار از دو طرف،در قسمتهای ابتدایی،گوشهای راست گرد و چپ گرد امتداد و
انتهایی مورد استفاده قرار میگیرند.قطعات به طول  123سانتیمتر و با پهنای مختلف ارائه میشوند.بسته به نوع
استفادهای که از این محصوالت میشود و ارتباط آن با سایر قطعات،از قرنیزهای یک طرف شیبدار و دو طرف
شیبدار استفاده میشود.به عنوان مثال قرنیزهای یک طرف شیبدار طوری استفاده میشوند که قسمت بیرونی
آن ها در طرف خارجی ساختمان قرار بگیرد و در اتصال با المان دیوار محوطه از المان دو سر شیبدار استفاده
میشود.
این محصول به رنگ طبیعی،سفید،خاکستری،قهوهای روشن،زرد ،خاکستری مایل به قهوهای،قرمز مایل به قهوه-
ای و به اشکال مختلف و سفارشی تولید میشود.

شیب دار تخت دو طرفه

شیب دار تاجدار یک طرفه

شیب دار تخت یک طرفه

انواع دیگر

شیب دار تاجدار دو طرفه
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سر درب

Crosshead

سردربها ( )Crossheadبعنوان المانهای قابل استفاده در بازشوها نظیر انواع درب با ضخامتهای متفاوت در
دو مدل زیر تولید میشوند.هر مدل نیز بسته به نوع درب در سه حالت چپ،راست،مستقیم،با طولهای 123
سانتیمتر عرضه میشوند.در دربهای استاندارد با اندازههای مشخص از قطعات یکپارچه استفاده میشود که
شامل تعبیه گوشه در طرفین قطعه است.از سردربها همچنین میتوان بعنوان جایگزین گچ بری باالی دیوار و زیر
سقفها بصورت طولی با استفاده از قالبهای مخصوص استفاده کرد.

 -13ورودی ساختمان

Entrance

از ترکیب المانهای ستون و سایر محصوالت نظیر صراحی ،المان های رویه ،پست ها دور پنجره ها و غیره میتوان
آثار ارزشمندی را در طراحی و ساخت انواع ورودیهای زیبا و متنوع در صنعت ساختمان خلق کرد.
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 -11شومینه

Fireplace

شومینههای ساخته شده  Cast Stoneبا طرحهای بسیار گوناگون و متنوع و اندازههای استاندارد برای داخل
ساختمان ساخته و ارائه میشوند .این شومینهها از اجزای مختلف تشکیل شدهاند که عبارت است از ستونهای
کناری،بلوکهای بزرگ شومینه و ستونکهای طناب مانند و قسمت زیرین.
مدلهای مختلف برای هرگونه سلیقه و هر اتاق خاصی قابل ارائه است .ر باالی شومینه،المانهای خاصی از جنس
"بتن سنگ" ساخته و تعبیه میشوند که به آنها  Overmantelمی گویند.این المانها در روی دیوار باالی
شومینه به صورت عمودی قرار گرفته و در ترکیب با شومینه فضای زیبایی را ایجاد میکنند Overmantel.ها
بصورت مدلهای مختلفی ساخته و ارائه میشوند.کلیه قطعات الحاقی به شومینه دارای مهاربندی به صورتهای
مختلف نظیر تعبیه حفرههای و شیارهای اتصال میباشند که در نصب نهایی مورد استفاده قرار میگیرند.دستور
العملهای خاصی برای مهاربندی المانها ،استفاده از مالت،آب بندی نمودن یا چسبیدن برای نصب وجود دارد.
این محصول به رنگ طبیعی،سفید،خاکستری،قهوهای روشن،زرد ،خاکستری مایل به قهوهای،قرمز مایل به قهوهای
و به اشکال مختلف و سفارشی تولید میشود.
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 -12نرده مخصوص دستگیره

Handrail

پس از آن که یک مجموعه  Balusterدر کنار یکدیگر قرار گرفت و تشکیل یک مجموعه نرده مانندBalustrade
را داد،الزم است که برای قسمت فوقانی Balusterها المانی تعبیه شود.این المان در واقع به نام Handrail
معروف است که شبیه به المان ( Copingsمنتها فقط برای  )Balusterمیباشد(.به ردیف  6رجوع شود)

 -13انواع المانهای قوسی  -طاق

Jack Arche

المانهای  Jack archeدر واقع المانهایی غیرسازهای هستندکه در طرفین المانهای به نام  keystoneقرار
میگیرند.اینگونه قطعات در باالی سردرب ساختمانها،پنچرهها و هرگونه باز شو قرار گرفته و طرحهای زیبایی را
بوجود میآوررند.جهت نصب آنها از شیارهایی در باال و از حفرههایی در وسط قسمتهای انتهایی استفاده می-
شود .دراصل این المانها به صورت قرینه در دو طرف قطعه  keystoneقرار میگیرند .این المانها بسته به نوع
بازشو در ساختمان قابلیت هماهنگی و استفاده را دارند.
این محصول به رنگ طبیعی،سفید،خاکستری،قهوهای روشن،زرد ،خاکستری مایل به قهوهای،قرمز مایل به قهوهای
و به اشکال مختلف و سفارشی تولید میشود.

دیدا دژ – قطعات پیش ساخته لوکس بتنی

 -14سنگ سر طاق – سنگ تاج طاق

Keystone

المانهای  ، Keystoneقطعاتی هستند که جهت نگه داشتن قطعات قوسی در محل خود و در باالی بازشوها
طراحی میشوند.امروزه ( Keystoneالمان تاج طاق) بعنوان قطعات تزئینی در باالی هرگونه طاق،درب و پنجره
و غیره استفاده میشوند.این قطعات بوسیله قطعات آجر در طول المان  jack archنصب میشوند و قابلیت
هماهنگ شدن با اندازه های مختلف آجر از نقطه نظر ارتفاع و درزها برای مالت را دارا می باشند.
این محصول به رنگ طبیعی،سفید،خاکستری،قهوهای روشن،زرد ،خاکستری مایل به قهوهای،قرمز مایل به قهوهای
و به اشکال مختلف و سفارشی تولید میشود.
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Pediment

 -15آرایش سنتوری

طراحی ارزنده با قطعات  Pedimentیا (آرایش سنتوری) به روش  Cast Stoneدرگاههای ساختمان را به
صورت یک نقطه کانونی در ساختمان درمیآورد که توام با زیبایی خاصی خواهد بود.این قطعات برای تمام اندازه-
های درب و عرضهای آنها در ساختمان اندازهبندی میشوند .این قطعات در دو مدل با اندازههای اسمی عرض
 92سانتیمتر ( 36اینچ)  137 ،سانتیمتر ( 42اینچ)  122 ،سانتیمتر ( 48اینچ) و یا  183سانتیمتر(  72اینچ) تولید
میشوند.

Pier Cap / Pier Base

 -16کالهک پایه /پایه میانی

Pier Capها قطعاتی هستند که در سیستم  balustradeاز آنها (در مدلهای مختلفی) استفاده میشود.این
قطعات درواقع در روی قطعات Pierها یا Newel Postها قرار میگیرند.بسته به اینکه Pier Capها در کجا
قرار گرفته باشند،به مدلهای گوشهای،میانی و پایانی تقسیم بندی میشوند.نوع Pier Capهای انتخابی بایستی
با نوع Cap railها (رویه نرده ها) همخوانی و تناسب داشته باشد.
قطعات مکعب مستطیلی با سطح مقطع مستطیلی و یا ذوذنقهای با طراحی سادهتر به نام  Pier Baseوجود دارد
که در زیر قطعات Pierها یا Newel Postها قرار گرفته و با ترکیب قطعات فوق الذکر تشکیل مجموعه کاملی
را می دهند.
Pier Cap

Pier Base
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 -17شالوده ستونی بلند

Pier / Newel Post

قطعات ستونی کوچک یا ، Pierقطعات مکعب مستطیلی هستند که در هر وجه آنها فرو رفتگیهای منظمی
وجود دارد و در اصل بعنوان یک پایه،زیر قطعات Pier capیا قطعات  Pedestalقرار میگیرند.همینطور در روی
آنها امکان قرارگرفتن سایر المانهای پیش ساخته نظیر گلهای بتنی و غیره وجود دارد تمامی Pierها در چندین
مدل و دارای سطح مقطع مربعی شکل هستند.نکته حائز اهمیت این است که در زمان سوار کردن و ساختن سه
مجموعه  Pier cap،Pierو ،Pier baseآنها بایستی توسط یک بستر بتنی از قبل ساخته شده با ضخامت حداقل
 7.5سانتیمتر از قسمت تحتانی مهار شوند.این محصول به رنگ طبیعی،سفید،خاکستری،قهوهای روشن،زرد،
خاکستری مایل به قهوهای،قرمز مایل به قهوهای و به اشکال مختلف و سفارشی تولید میشود.
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 -18ستون نما

Pilaster

قطعات  Pilasterقطعات معماری چهار گوشه ای هستند که به لحاظ معماری مانند یک ستون و به صورت قائم
قرار میگیرند.اندازه ضخامت این المانها به مقدار یک سوم اندازه عرض آنها و یا کمتر میباشد.
در رویPilasterها حفرههای مهاری خاصی در ارتفاع  233سانتیمتری از کف تعبیه میشود.در صورت نیاز به
ارتفاع کمتر اندازههای استاندارد از قسمت تحتانی کوتاه میشوند.
این محصول به رنگ طبیعی،سفید،خاکستری،قهوهای روشن،زرد ،خاکستری مایل به قهوهای،قرمز مایل به قهوهای
و به اشکال مختلف و سفارشی تولید میشود.

دیدا دژ – قطعات پیش ساخته لوکس بتنی

 -19سنگهای بتنی نبش ( سر نبش در ساختمان )

Quoin

المانهای بتنی نبش( )Quoinقطعات گوشهای هستند که به گوشههای ساختمان اضافه میشوند و باعث پیدایش
نمای زیبایی در ساختمان میشوندQuoin.ها میتوانند به صورت دستهای یا به صورت مجزا در نمای ساختمان
مورد استفاده قرار گیرند.بطورکلی در مدلهای مختلف یک تکهای و دو تکهای تولید میشوند.از نقطه نظر
ارتفاعی و اندازهبندی Quoinها به چهار دسته تقسیم میشوند .این قطعات دارای حفرههای مهاری در باال و
پایین خود هستند.
این محصول به رنگ طبیعی،سفید،خاکستری،قهوهای روشن،زرد ،خاکستری مایل به قهوهای،قرمز مایل به قهوهای
و به اشکال مختلف و سفارشی تولید میشود.

دیدا دژ – قطعات پیش ساخته لوکس بتنی

 -23انواع سنگ/پله/پانلهای اکسپوز

Select Stone/Stair/
Expose Panel

انواع پانلهای اکسپوز،انواع سنگ،سنگ پله  ، Cast Stoneکه بصورت مکعب مستطیل و پانل مانند تولید
میشوند که قطعاتی با صرفه اقتصادی خواهند بود.یک وجه از این قطعات بصورت نقشدار و قابل استفاده در نما
یا بصورت پله خواهند بود که بصورت مصالح بنایی یا چسبی قابل استفاده در ساختمان هستند.این قطعات از
مصالح دیگری که دارای کیفیت باال و منطبق با استاندارد هستند،مانند سنگ آهک،سنگ مرمر ،کوارتز نیز تهیه
میشوند.
انواع قطعات تولید شده پله یا پانلهای اکسپوز با روش  Cast Stoneدارای نمایی بسیار شبیه به سنگ
میباشند که دارای سطح رویه با تراکم باال و گوشه هایی با استحکام باال می باشند.این قطعات در دوره زمانی زیاد
با بخار عملآوری شده و پس از آن امکان استفاده از آنها به صورت قطعات اکسپوز یا حتی بعنوان مصالح بنایی
در سیستمهای دیوار باربر قابل استفاده خواهند بود.

دیدا دژ – قطعات پیش ساخته لوکس بتنی

 -21آبریز

Water Table

آبریزها Water Tableها مشخصا المانها و قطعات معماری هستند که برای هدایت آب باران و برف از روی
ساختمان به زمین طراحی،تولید و مورد استفاده قرار میگیرند.این المانها بعنوان یک قطعه دکوراتیو و عمومی در
ساختمان در قسمتهای پایین ساختمان و بصورت ترکیب شده با سایر مصالح بنایی با ضخامتهای مختلف مورد
استفاده قرار میگیرند،از آنجاییکه محصوالت تولید شده به روش  Cast Stoneدارای مقاومت فشاری باال توام با
سطح رویه سخت است،بنابراین از آن بعنوان یک المان جهت رویارویی با نزوالت جوی استفاده میشود.حفرههای
مهاری در قسمتهای انتهایی قطعه طوری تعبیه میشوند که پینهای انتظار در زمان نصب بر روی آنها قرار گیرد
تا قطعه به خوبی مهار شود.
این محصول به رنگ طبیعی،سفید،خاکستری،قهوهای روشن،زرد ،خاکستری مایل به قهوهای،قرمز مایل به قهوهای
و به اشکال مختلف و سفارشی تولید میشود.

 -22کف پنجره

Window Sill

جهت هدایت رطوبت نزوالت جوی به بیرون ،المانهایی برای پنجرهها تعبیه میشوند که به Window Sill
معروف هستند.به علت جذب بسیار کم آب در محصوالت  Cast Stoneاز Window Sillها بعنوان بهترین
راه حل برای مناطق با رطوبت باال و بهتر از سایر مصالح بنایی موجود مطرح میشود ".کف پنجره ها" در مدلهای
مختلفی ساخته و ارائه میشوند.حفرههای مهاری در وسط قسمتهای انتهایی (که به صورت غیر نمایان) هستند،
قرار دارد.کلیه این المانها دارای شیارهای آبچکان به اندازه  2سانتیمتر از قسمت خارجی گوشهها هستند.
این محصول به رنگ طبیعی،سفید،خاکستری،قهوهای روشن،زرد ،خاکستری مایل به قهوهای،قرمز مایل به قهوهای
و به اشکال مختلف و سفارشی تولید میشود.

دیدا دژ – قطعات پیش ساخته لوکس بتنی

 -23المانهای کناری و فوقانی پنجره

Window Surround/ Header

المانهای عمودی پنجره یا ( )Window surroundبعنوان یک عضو پیوسته با المانهای  Window sillو یا
پیرامون درب ها (درگاهها) مورد استفاده قرارمیگیرند.این المانها درواقع پس از اتصال و یکپارچه شدن با سایر
المانها،یک پنجره منحصر بفرد را تشکیل داده و باعث بزرگتر به نظر رسیدن ساختمان میشوند.حفرههای
مهاری در وسط قسمت های انتهایی تعبیه میشوند.
این محصول به رنگ طبیعی،سفید،خاکستری،قهوهای روشن،زرد ،خاکستری مایل به قهوهای،قرمز مایل به قهوهای
و به اشکال مختلف و سفارشی تولید میشود.

