














برخى از مشتریان چکاد بام 

















﹝ــــــ︣اـ﹏ ا︗ــــــ︣ای
 روف ﹎ــ︀ردن ︋ـ﹥ روش 
ـ︋︀ــــ﹏_﹝ــــ︡و﹜ـ︀ر ︎ـ︣ــ︑

﹝︣﹙﹥ اول:  
️ آب  ا︤و﹐︨﹫﹢ن و ︧︑

﹝︣﹙﹥ دوم:  
ـ︠ـ︐ــ﹥   ـ︨ـ︀ ـــ﹫︡﹝︀ن ا﹇ـ﹑م ︎ـ﹫ــ︩ 

و ا︗︣ای ︨︀زه ﹨︀ 

﹝︣﹙﹥ ︨﹢م:  
︀ک و ﹋︀︫️ ﹎﹫︀﹨︀ن  ︋︀را﹡︡ازی︠ 

﹝ ﹤﹚︣︀رم:  
 ﹩﹠﹫︤︑ ﹟︫ و ﹟﹝ ︉ ﹡︭























































































































































































































































































بــراى مشــاهده پــروژه هــاى بــه روز شــده ى 
دیوار سبز در وبسایت ما  

QR کــد را بــا دوربـیـن گوـشـى هوشــمند 
خوداســکن کنیــد و یــا بــه اینســتاگرام مــا 

فصل دیوار سبز

 سیستم مدوالر دیوار سبز  از پانل هاى پیش ساخته و به صورت مدوالر تشکیل شده است. پانل ها
 بر روى شاسى کشى که روى دیوار اجرا شده نصب شده و گیاه داخل هر یک از پانل ها کاشته مى
 شود. در این تیپ دیوار سبز، انتخاب گونه هاى گیاهى، از نظر سرعت رشد و دوام داراى اهمیت
 بسیارى مى باشد. چرا که در صورت انتخاب گیاه نامناسب به لحاظ رشد و تراکم، اجراى دیوار سبز

.و زیرسازى ها بیهوده خواهد بود
 دیوارهاى سبز مدوالر جعبه اى چکادبام، سبک جدیدى از دیوار سبز را خلق نموده است. این نوعدیوارهاى سبز مدوالر جعبه اى چکادبام، سبک جدیدى از دیوار سبز را خلق نموده است. این نوع
 از دیوار سبز شامل فالورباکس هایى مى باشد که با روى هم قرارگیرى آن ها یک دیوار سبز

 حجمى مدوالر شکل مى گیرد. مى توان از این دیوارها، در لبه هاى جان پناه، یا فضاهاى که دید
.مناسبى به فضاهاى اطراف ندارند استفاده نمود

 سیستم دیوار سبز کابلى شامل کابل هاى روکش دار با ضریب حرارتى پائین، اتصاالت مهار کنندهسیستم دیوار سبز کابلى شامل کابل هاى روکش دار با ضریب حرارتى پائین، اتصاالت مهار کننده
 و یا اسکوپ استیل، و تجهیزات مکملى مانند فالورباکس در ابعاد مختلف است و از انواع پوشش
 هاى گیاهى رونده با رشد سریع و یا کند مى توان در این سیستم استفاده نمود. در سیستم کابلى
 دیوار سبز، گیاهان رونده پس از کاشته شدن دورن باکس هاى مخصوص، بر روى شبکه کابل کشى
شده بر روى دیوار رشد کرده و به مرور زمان سطح دیوار را به صورت کامل پوشش مى دهند









































































































 کارخانــه تولیــد اقــالم چکادبــام مجهــز بــهکارخانــه تولیــد اقــالم چکادبــام مجهــز بــه
 6 خــط تولیــد مجــزا، اقــدام بــه ســاخت
 کلیــه محصــوالت مرتبــط بــا فضــاى ســبز
ـت. ایــن محصــوالت  عمــودى نمــوده اـس
 شــامل انــواع پلنترباکــس، تــرى باکــس،
فالورباکــس، مبلمــان محوطــه و ... مــى

 در انبــار کارخانــه دپــو شــده و آمــاده
 ارســال بــا باالتریــن ســرعت مــى باشــند.
 همچنیــن ســاخت محصــوالت در کارخانــه
 امــکان اجــراى پــروژه هــا در ســریعترین
 زمــان ممکــن را فراهــم مــى آورد. اقــالم
تولیــدى بــا توجــه بــه اســتانداردها، داراى

 صورتــى کــه ابعــاد و طــرح مــورد نظــر
 کارفرمــا بــا اســتانداردهاى چکادبــام
 مطابقــت نداشــته باشــد، طــرح مــورد نظــر
بــه صــورت سفارشــى بــا روش و دتایــل

فصل محصوالت

بــراى مشــاهده پــروژه هــاى بــه روز شــده ى 
محصوالت کارخانه چکادبام در وبسایت ما  
QR کــد را بــا دوربـیـن گوـشـى هوشــمند 
خوداســکن کنیــد و یــا بــه اینســتاگرام مــا 























































 پروسه ى بازدید اولیه تا روز استارت اجرا
پروسه شروع خدمات شرکت چکاد بام مى تواند از یک تماس ، مراجعه حضورى به محل شرکت
 با هماهنگى قبلى و یا مراجعه کارشناسان ما به محل پروژه ى شما و بازدید از پروژه شروع شده و
پس از جلسه ى پرزانته ى اولیه پروسه طراحى پروژه شما در قالب قرار داد طراحى استارت مى خورد
پس از جلسه ى ارائه طرح اولیه تغییرات مورد نظر کارفرما اعمال شده و طى جلسه نهایى نتیجتا

 به عقد قرارداد اجرا و اعزام تیم اجرایى مى انجامد






























