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انواع  یشوند که هر کدام خود دارا یم یدسته بند ریگروه ز ۶در  یسقف و بام ساختمان به صورت کل

 .میپرداز یاز انواع ذکر شده م کیهر  بیو معا ایمزا یباشند. در ادامه به برس یم یگوناگون

 

 بداریسقف ش -۴

 یبیو ترک یهرم ،یسقف گنبد -۵

 نامتقارن یروانیسقف ش -۶

 Jerkin headسقف مسطح و  -۱

 یو سقف کالهک یسقف پروانه ا -۲

 یاو دندانه اره یسقف منحن -۳

 بداریسقف ش

 یکیرو  نیبخشد، از ا یم زین تیبه ساختمان هو ،ییبایساختمان است و در کنار استحکام و ز کیپناهگاه  سقف

آن نگــاه  یو اجرا یطراح ت،یفینسبت به ک یتخصص یدیبا د دیساختمان شمرده شده و با یاجزا نیتر یاز اصل

 ،ییایجغراف تیباد، باران، رطوبت، موقع زانیمثل م ستیز طیدر مح یاریتوجه به عوامل بس دیدانستیم ایکرد. آ

و حفظ  یمشتر قهیساختمان، عالوه بر احترام به سل یمشخصات فن گریبنا، وزن و د ینوع کاربر زیگرما، سرما و ن

سقف  یسقف شما موثر است؟ بسته به شکل کل یظاهر ساختمان در انتخاب پوشش مناسب برا ییبایتناسب و ز

سقف  نینو ی. در معماربداریکرد: سقف مسطح و سقف ش میشده تقس یطبقه بند لبتوان به دو دسته غا یرا م

 اریتنوع بس لیبه دل بداریبا آن سقف ش سهیهستند، در مقا عیشا یتجار یدر ساختمان ها شتریمسطح ب یها

 م،وزن ک ،یابل آتش سوزباال در مق تیامن ،یدر زمان، پرت کم مصالح ساختمان ییآسان، صرفه جو اد،نصبیز

 یتجار یمسطح دارد عالوه بر سازه ها یکه نسبت به سقف ها ییبایدوام باال و ظاهر ز ،یمیاقل طیبا شرا یسازگار

 .ردیگیمورد استفاده قرار م یمسکون یدر ساختمان ها شتریب

 انتخاب پوشش مناسب سقف ساختمان

 سقف تخت ؟ ایسازه شما مناسب تر است  یبرا بداریسقف ش ایآ

 

سقف مناسب دشوارتر  کیانتخاب  د،یآ یم انیمنزل به م یبازساز ای دیخانه جد کیکردن که صحبت از بنا یزمان

 یظاهر ییبایو مهم در ز یدیکل یسقف نقش دیدانی. همانطور که مشندیاند یاست که اغلب مردم م یزیاز آن چ
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انتخاب ساختار سقف و بام ساختمان  یبرا یریگ میهرگونه تصم.لذا قبل از کندیم فایساختمان شما ا یبنا و نما

بام حتما از نظر کارشناسان  یبند قینوع عا نیبعد از آن انتخاب نوع پوشش سقف و همچن یدر مرحله  نیو همچن

 .دییو طراحان متخصص استفاده نما

 
 

 مسطح یسقف ها
 مسطح یهاسقف بیو معا ایمزا یبررس

 
مسطح را در ساختمان  یها سقف توانیوجود م نیم هستند. با امرسو یو صنعت یتجار یهامسطح در ساختمان یهاسقف

 دهدیقرار م ارشانیمسطح در اخت یهاکه سقف ییبه کار برد. اکثر مردم، فضا زیباران ن کم ایو  یمناطق باران یمسکون یها
 نیا د،یخانه جد کیبه هنگام ساخت  شودیم شنهادیپ کنیل ندینما ینوع سقف م نیرا مد نظر داده و اقدام به انتخاب ا

 .دیخود خط بزن یهاانتخاب ستیها را از لسقف
 انواع سقف ساختمان

 انواع سقف و بام ساختمان یبرس
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