INSUSTUFF-41
خرسانة جاهزة عالية االجهاد والتشغيلية
أنسوووسطف ووو ط–ط41ط خر ووو ناطزووو ليةطا تدووواطفتيوووي مطاديوووسةطااووو طلوووسف طلدسوووااطا تدووواطفت ووو ةط لوووسف طل ت ووواطلووو ط
فترك مطاسيخيمط طفتما طمطفتد رة.
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يجووووتطفتي كوووويطلوووو طنخ وووواطفي وووو أط خاسلوووو طلوووو طأةط لووووس طأ طايووووستطأ طشوووودسمطأ طأاربوووواطأ طأةطلاس وووو تط
أخرةطتاس أ.
يجووووتطاسووووسياطفتسوووو أطب ا فتوووواطأةطفزوووويف طا تلوووواطااوووو طفتسوووو أطأ طأةطفزوووويف طبوووو راةطب وووويخيفمطفتس وووو ط
فتدي ياطط(طفتم رقاط)طأ طفتمد ند داط(طل كدااطفتادتطفتخش طأ فتيجادخط).
ط–ط41ط ط ا طخاططنخد ط الادبه طقب طإض اطفتمد هطتميةط 3ق م.
ييمطصتطشد رةطفنسسطف
اض و فط ا و طكمدوواطفتمد و ةط فتيلادووتطلد ند د و ًط وومطاسضوواطب و ق طكمدوواطفتمد و هطفتمسوويخيلاطلوواطإ وويمرفرطامادوواط
فتيلادتطلد ند د ًطتميةط3ط ق مطحي طفتدصسلطاا طخادططليج نسطفتلسفم.
كمداطفتمد ةطفتمسيخيلاط5.2طتيرطت طشد رةط52كجم.
يجتطااخد طفي فتط فتمعيفتطب تمد ةطزديفطبعيطف يخيفله طلب شرة.
هااطفإل يخيفمطالطادي جط سةطفت طفض اطفتمد ة.
قسةطفتيص قطا تداط طفن م ش.
لل لاطا تداطتيرز تطفتدرفرةطفتماخ ضا.
ا تداطفالزه ط لا داطتألزسف طفتد رة.
فتدصسلطاا طإزه طا ت طلب ر.
الطاديسةطاا طفت اسرييفتطأ طفت دم ي تطفتي طاسبتطاآك طحيييطفتيسادأ.
اسيخيمطإلا ةطفنش ط ارلدمطفالل ك طفتي طيصعتطفتسصسلطفتده طب تخر ناطفتع يا.
لع تجاط ارلدمطفتخر ناطفتمعدباط فتي ت اطل ط:طفياميةط فتدسف طط فيرضد تط فت مرفت.







ط-ط41طالطا ُش طخ سرةط طنلاه .
فنسسف
فتم ةطغدرط لاط طغدرطق بااطتإلشيع ل.
اايط لسططفتم ةطااىطفتجايطيجتطغساهطزديفُطب تمد هط فتص بس .
اايطلاللساطفتم ةطأ ط لسطه طااىطفتعد طيجتطغساه طب تمد هطزديفًط مطإ يش رةطفت بدتطفتمخيص.
إاب عطقسفند طفتبد اط ايمطإتل طلخا تطفتم ةط طفتيرباططأ طلج رةطفتمد ه.
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تميييطل طفتمعاسل تطيرز طفترزسعطتايامطفت اىطب تشركا
ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططشركاطصا ااطفتمسف طفتع اتاط لشيل اه طط-طفنسسل تط :طكط41طططريمط زهطقبا طفتسرياط–ططمسهط-طزدية
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