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  بسمه تعالی
الص نهاده با توکل به ذات احدیت و با انگیزش وصف ناشدنی خدمت، می خواهیم بر پایه خواستگاه مشتري، پرتوان وپرتالش آنچه را می توانیم درطبق اخ

 ...تا شاید سقفی باشد براي بی خانمان ( زلزله زده گان )، پشتیبانی براي سازندگان ومکانی براي خدمت به خلق

ودر  م و می توانیم آنچه شما از کانکس، کانتینر و ساختمان و ویالي پیش ساخته انتظار دارید تحقق بخشیم وبهترین کیفیت را با کمترین هزینهمی خواهی
ابع خود را نموعد مقرر تقدیم کنیم چرا که موفقیت در کسب و کار را می توان با استانداردهاي باال و رضایت مشتري به دست آورد از این رو، اختصاص م

  .به ارائه محصوالت مقرون به صرفه که باعث زندگی بهتر و آینده اي امن تر و پایدار است داده ایم

   :کانکس مامیس گروه صنعتی
 

س مهندسی کانکس مسکونی، کانکس اداري، کانکس کارگري، کانک( و قابل حمل ابداع و اجراکننده متدهاي روز و بین المللی در زمینه سوئیتهاي پیش ساخته 
اجرا بصورت دوبلکس) با در اختیار داشتن تیمی مجرب در  و طراحی و ساخت سوئیتهاي ویالیی در ابعاد مختلف با امکانات لوکس (قابلیت )و کانکس مدیریتی

ن می باشد، با ما افکار و سالیق خود را عزیزا توان باال پذیراي حضور گرم شما و آماده ارائه مشاوره و پذیراي نظرات شما با کانکس اجرا زمینه طراحی، ساخت و
  .به مرحله اجرا برسانید

ساخت کانکس همکاري با مشتریان نامداري از جمله :  در روند تولید سبب گردیده سابقه کانکس مامیسکارشناسان  از سوي دیگر کیفیت باالي متریال و دقت
روژه  شرکت سایتال ساخت فرودگاه امام خمینی ، ساخت کانکس هاي  پتروشیمی ابن سینا ، ساخت کانکس هاي تجهیز پ ،هاي اداري تعاونی دندانپزشکان ایران

ساخت  کانکس هاي مدیریتی شرکت دارویی روژین تولید ، ساخت کانکس هاي شرکت مهندسی آب خاك پی ، ساخت کانکس هاي ساندویچ پانل شرکت 
دستگاه کانکس هاي  10ساخت کان عمومی ایران ، ساخت کانکس هاي انتشارات قدیانی ، دامپزشکی ، ساخت کانکس هاي لوکس مدیریتی تعاونی دندانپزش

دستگاه ازکانکس هاي تجهیز  20ساخت  سرویس بهداشتی و تجهیزکارگاهی شرکت دارویی ویتانفارمد کرج ،ساخت کانکس هاي پلیس شهرداري املش لنگرود،
عدد  20انکس مسکونی و ویالیی به شرکت فوالد هرمزگان در بندر شهید رجایی بندر عباس،ساخت عدد ک 10کارگاهی ساخت و نوسازي مدارس تنکابن، ساخت 
دستگاه کانکس ویالیی واقع  10ساخت ، شرکت پلیمر پارس سارياجراي کانکس هاي مسکونی سرویس دار، کانکس به معدن طال در جاده تخت سلیمان تکاب

دستگاه ازکانکس هاي اداري لوکس و  8کانکس هاي سرویس بهداشتی نیروي انتظامی استان سنندج، ساخت دستگاه 10ساخت  در دماوند و جابان و رودهن، 
دستگاه جهت ارسال به  200ساخت بیش از ، ممتازو کارگري پروژه هاي بانک سپه تهران ، ساخت کانکس در ابعاد مختلف جهت کارخانه آرین مریم رشت

  شد.و  .... را دارا با شهرستان هاي کشور،
  ي گروه صنعتی مامیس :مشخصات فنی کانکس ها 

 .)میلیمتر 2از نوع سنگین صادراتی (پروفیل ساوه با ضخامت  بصورت مشبک 100×100و  80×80 40×80و  40×40اسکلت فلزي از پروفیل  

    . 20.18.16.14شاسی از تیر آهن هاي ذوب آهن اصفهان  .1
میکرون و  40ن نقطه با الکترودآما حرفه اي همراه با اجراي ضد زنگ از نوع زینکرومات به ضخامت اتصاالت اسکلت فلزي از نوع جوش ممتد در چندی .2

  .جهت جلوگیري از پوسیدگی کانکسقیرپاشی زیر 
ته باال و با دانسی سانت4یا پشم شیشه و پالستوفوم  از مواد نسوز خارجی یا  سانتی متر 4ایق دیواره و سقف از نوع پلی یورتان درجه یک با ضخامت  .3

  .در سقف جهت بارگیري و تخلیه 20نصب قالبهاي نمره 
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میلی متر از  7/0خامت میلی متر دو طرف رنگ کوره اي و یا ورق هاي آلومینیوم آبکاري شده اراك به ض 5/0پوشش خارجی بدنه از جنس گالوانیزه  .4
  )ساندویچ پانل و ورق سایدینگ و کامپوزیت به سفارش مشتريیک،( نوع درجه

، (سقف از نوع طرح سفال به میلی متر از نوع درجه یک ایزوگام شده 5/0شش سقف به صورت شیبدار از ورق هاي گالوانیزه ساده به ضخامت پو .5
  سفارش مشتري)

  .سانتی متر 5از نوع درجه یک ایرانی و خارجی با فواصل  25و  21-17-8کلیه اتصاالت به وسیله پرچهاي  .6
  .میلیمتر 6به ضخامت   MDF ضد اشتعال و یا  کمپارس روکشدار PVC  از نوعپوشش داخلی دیواره ها و سقف  .7
  .(CORINDO) میلی متر از نوع کوریندو اندونزي 18و یا  16اجراي کف کانکس با تخته  .8
   .(کف پوش پارکت یا سرامیک به سفارش مشتري)کفپوش از نوع مشمع پشت گونی درجه یک ایرانی یا خارجی با طرح هاي متنوع .9

  به سفارش مشتري)upvc(درب و پنجره.درجه یک با بهترین یراق آالتسنگین از نوع آلومینیوم  و پنجره ها ب در .10
  . میلیمتر ساده یا رفلکس رنگی 4نصب و اجرا شیشه هاي  .11
  .استاندارد 2×  5/2کلید،پریز برق، تلفن و روشنایی فلورسنت زوجی و چراغ حفاظ دار باالي درب ورودي با سیم کشی   .12
  . روشویی) از نوع درجه یک ایرانی و خارجی-کاسه توالت-ب چینی آالت بهداشتی (زیردوشینص .13
-هر کابین هواکش -قهرمان) لوله کشی روکار-(شیبه  و دوش تلفنی شیرآالت استانداردایرانی-کف فایبرگالس  :و حمام سرویس هاي بهداشتی .14

چنانچه سرویس داراي راهروباشدکف راهروتخته ي ضدآب -و اینه و متعلقات  یندهجاي موادشو-روشویی پارس سرام آیینه -P.V.Cنماي دیواره ها
 میل مالزي وورق الومینیومی عاج دار جهت راهرواستفاده میشود.18رزین شده ي

  .از انواع درجه یک ایرانی و شیرآالت گرم و سرد فلزي یا ام دي افنصب کابینت ، سینک وآبچکان در آبدارخانه  .15
  . میکرون 80ي ورقهاي فرم دار بدنه و سقف با رنگ روغنی سریع خشک به ضخامت اجراي رنگ آمیز .16

  کانکس دو طبقه:

 .تولید و سپس با تریلی جهت نصب به محل مورد نظر منتقل میگردد مامیس, به صورت مجزا در کارگاه کانکس مامیسکانکس دو طبقه 

  تولید ودر محل مورد نظر کارفرماي محترم  مامیسکانکس دو طبقه در کارگاه کانکس  .رددکانکس دوطبفه از نصب دو دستگاه کانکس بر روي هم تولید میگ

 .نصب میگردد

   
                                   

 b3-کد                                                          b2-کد                                                                                 b1-کد                              
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  b6- کد                                                                   b5- کد                                                                 b4- کد                                   

  :وچند قلو هاي دوقلوکانکس 

 :کانکس دوقلو و چند قلو در ابعاد مختلف مانند
 مترمربع 72متر با مساحت  6در  12کانکس 
 مترمربع50متر با مساحت  12در  5کانکس
 مترمربع 108متر با مساحت  12در  9کانکس 
 مترمربع 216متر با مساحت 18در  12کانکس

ید دوبرابر است، که در عین حال از پرداخت هزینه هاي اضافی نظیر مسقف نمودن راهروي بین کانکس ها و کانکس دوقلو در حقیقت یک مجموعه با فضاي مف
انداردهاي ساخت غیره جلوگیري می نماید. در طراحی کانکس دوقلو، تمامی اتاق ها و راهروها درون یک نقشه قرار می گیرند و این نقشه در پالنی که با است

اجرا میگردد، سپس شاسی دو قسمت کانکس ساخته شده و به صورت مجزا کنار هم نصب می گردد تا مقاومت و کیفیت باالي سازه کانکس قابل تولید باشد 
 .حفظ گردد. در مرحله ي بعد اسکلت و نماي خارجی اضافه می گردد و در پایان امکانات رفاهی و نماي داخلی سازه تکمیل می شود

تکه) حمل و نقل و  2یرغم کاربرد کامال یک پارچه پس از نصب ، به جهت سهولت و سرعت و هزینه مناسب به شکل مجزا (دوقلو این است که عل کانکس ویژگی
 .نصب می گردند

  
  b9- کد                                                                   b8- کد                                                                 b7- کد                                   
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  b12-کد                                                                   b11-کد                                                     b10- کد                                   

  :کانکس چرخدار

قابل حرکت و جابجایی بسیار  از سیستم حرکت با چرخ و محور است و مناسب با ابعادشان توسط یک موتور محرك برخورداري  مهمترین ویژگی کانکس چرخدار
کانکس هاي چرخدار را متاسب با نیاز هاي متنوع و کاربري هاي مختلف مشتریان در انواع مختلف زیر  کانکس مامیسگروه صنعتی  . آسان و کم هزینه اي دارند

  .تولید می نماید

سانتی  20*20چرخ کوچک (معموال  4داراي  -سانتی متر 2*2یا  5/1*5/1یا  70/1*70/1ابعاد بیرونی  :کانکس هاي چرخدار با کاربري تأسیساتی -1
  زیر کانکس با چهارچوب فلزي- )متر

 -داراي محور با دو عدد چرخ از نوع رینگ و الستیک تیوپ دار - 5/2*2یا  5/2*3یا   2*3ابعاد بیرونی  :کانکس چرخ دار با کاربري نظارتی و نگهبانی -2
   با امکان جابجایی با خودروهاي سواري -اهرم یدك کش براي جابجایی کانکس

کاربرد این نوع کانکس در پروژه ها و امور متحرك و پیش رونده است مانند پروژه هاي  :یا اسکان کارگري کانکس هاي چرخ دار جهت کاربري اداري -3
محور جلو گردان بوده و داراي حلقه ارتباطی  -داراي دو محور چرخ دار -سانتی متر 2*8تا  2*4ابعاد  - ... راه سازي، جهاد کشاورزي، عملیات نصب کابل و

  .دبراي جابجایی می باشن

           

  b15-کد                                                                   b14-کد                                                        b13- کد                                   
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  :،کانکس مدیریتی، کانکس مهندسی، کانکس دفترياداري کانکس

ک ترین مکان ا مدیران و مهندسین پروژه هاي ساختمانی و یا عمرانی و شهرسازي، تمایل دارید در کنار پروژه خود یک دفتر کار تهیه نمایید تا در نزدیقطعا شم 
پروژه باید آن را تخریب  قطعا فرصت زمانی و هزینه ساخت یک اتاق و یا یک ساختمان را ندارید ! زیرا شاید در آخر  به پروژه خود دسترسی داشته باشید. حال

استفاده نکردن از  ،بهینه مصرف کردن زمان براي داشتن یک دفتر در کنار پروژه.کنید! اما بهترین گزینه در کنار پروژه هاي شما داشتن کانکس اداري می باشد
دیگر در صورت نیاز، سبک و شیک و مطمئن جهت  قابل حمل به هر مکان ،سهولت در اجراي کانکس اداري در هر مکان مسطح ،مصالح ساختمانی گران قیمت

  استفاده مهندسین

       

  

  

  b24-کد                                                                   b23-کد                                                                 b22- کد              

 b18-کد                                                      b17-کد                                           b16- کد                                   
 

  b21- کد                                                                   b20- کد                                                                 b19-کد                        
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  b27-کد                                                                   b26-کد                                                                 b25- کد              

  

 b30-کد                                                                           b29-کد                                                                 b28- کد              

 کانکس نگهبانی: 
  .کیوسک ها داري سه ضلع پنجره خور ویک ضلع درب ورودي جهت اشراف کامل به محیط میباشد

 استفاده می شوند و براي هرکدام استانداردهاي خاصی وجود   رند.کاربرد دا این نوع کانکسها همانطور که از نام آنها مشخص است جهت امور نظارتی و نگهبانی
ا محیط قابل کیوسک هاي نگهبانی در طرح ها و ابعاد مختلف با قابلیت اسکان ثابت و یا قابل حمل(چرخدار)با رنگ آمیزي طبق درخواست مشتري و هماهنگ ب

 اجرا می شود.
 1×1و  5/1× 5/1و  2×2و  2×40/2و  2×3ابعاد کیوسک ها:  

سیستم بــرق کشی (ورودي بــــرق به کــانـکـــس ، سیـــم کـشــی رو کـار ، کـلـیـد و پــریـز ، فـیــوزمـیـنـیـاتــوري ، :تاسیسات کانکس 
 یبــــا پــوشـش داکـت یــو پــی وي سـی و لولـه کـشـــروشـنـــایـــی خارجی، تـجـهـیـزات روشـنـــایـــی داخـلـــی ، ارتـبـاطـات مـخـابــراتـــی 

 .رنگ کوره اي 7/0ورق بدنه از گالوانیزه فُرم دار 
 . سفید P.V.C پوشش داخلی از دیوار پوش

 و داراي سه پنجره upvcدرب و پنجره ها  و میل 18تخته کف ازجنس تخته سه الئی 
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  b33-کد                                                                   b32-کد                                                                            b31-کد                    

              

                 
  b39-کد                                                                               b38-کد                                                     b37- کد                      

   :اتاقه 3و2کانکس  متري،4کانکس متري،12متري، کانکس 6، کانکس ، تجهیزکارگاهی،اداريکانکس کارگري

هندسـان ، تـکنسـیـن هــا و کــارگران ، در محـل پـروژه هـاي عمــرانـی ، این نوع کانکس ها مانند یک کارگاه متحرك می باشد که امکان استــقــرار م
 . سـاخـتـمـانـی ، نـفـتـی و مـحـیــط هاي کـاري را فراهم میکند

  b36-کد                                                                   b35-کد                                                       b34- کد                                   
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 :در این نوع کانکس میتوان از امکانات زیر بهره گرفت
، انواع درب ،کـابـیـنـت  mdf و خنک کننده ،سیستم تهویه پارتیشن تخـتهاي استـراحـت ، فــایـلینگ ، کـپـسـول آتش نشانی ، سـیـسـتـم گرم کننده

 یه و سرویس هاي بهداشتوقفس

  

  b42-کد                                                                   b41-کد                                                                 b40- کد                      

  

  b45-کد                                                                   b44-کد                                                                         b43- کد                      

  :حمام و توالت مشتركبهداشتی، کانکس  سکانکس حمام، کانکس سروی

عرض وطول کابینهاي آنها بستگی به تعداد کابین مورد نیاز  .شش کابین ویک کابین وغیره میباشد-یس هاي حمام توالت پیش ساخته داراي انواع سه کابینسرو
اخته می شود تا بصورت ثابت و پرتابل ( سیار و چرخ دار) س کانکس سرویس بهداشتی .وغیره موجود میباشد115×120ابعادکف هاي فایبرگالس از .شما دارد

و  بتوان بصورت موقت در اماکن خاص مورد استفاده قرار بگیرد. کانکس سرویس بهداشتی به گونه هایی متنوع چون تک چشمه، دو چشمه و چند چشمه
رویس بهداشتی بنا به و... موجود می باشد. شایان ذکر است کانکس س PVCهمچنین سرویس بهداشتی مشترك با حمام، کف سرامیک، کف فایبرگالس، دیواره 

کانکس سرویس بهداشتی با توجه به مکانی که از آن استفاده می شود به صورت   سفارش مشتري در طرح ها و ابعاد مختلف توسط این شرکت تولید می شود.
  راهرو دار نیز ساخته می شود.
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  :فست فود،کانکس ، کانکس تره بارکانکس فروشگاهی، رستوران، کافی شاپ

و  انکس رستوران، کانکس فروشگاه، کانکس سوپرمارکت و مغازه، کیوسک و کانکس فست فود قابلیت ساخت بصورت پیش ساخته و ساندویچ پانل و ساختک
  اجراي در محل را نیز دارا می باشد که به سفارش مشتري قفسه و پارتیشن بندي و تغییرات دیگر نیز در آن اعمال خواهد شد

  b48-کد                                                                   b47-کد                                                               b46-کد                

  b51-کد                                                                   b50-کد                                                                       b49-کد                   

  b55- کد                                  b54-کد                                                 b53- کد                                          b52- کد              
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 b58-کد                                                             b57-کد                                                             b56- کد                                   
 

  b65-کد                                                                   b64-کد                                                                 b63-کد                    
 

  b62-کد                                                        b61-کد                                              b60-کد                              b59-کد                
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       ، کانکس اورژانس، کانکس غرفه بازیافت: ، کانکس راهداري، کانکس کامپوزیتپلیسکانکس 

     

  

 b74-کد                                                                   b73-کد                                                                         b72- کد                      

  نماي داخل کانکس: کمپینگ پیش ساخته ،کانکس ویالیی، کانکس مسکونی،   

با ساخت کانکس ویالیی با روشهاي مختلف کانکس، پیش ساخته و ساندویچ پانل و امکان تعبیه آشپزخانه، پکیج حرارتی، اسپیلت، سرویس کانکس مامیس 
م در اتاق خواب، پذیرایی و سالن و اتاق خواب هاي مختلف با کاربري هاي متفاوت این امکان را براي مشتري بوجود می آورد که با هزینه ي ک  ی، حمامبهداشت

و مجلل از این شرکت  نسبت به ساخت سنتی خانه، ویالي خود را بصورت مبله و با تمامی امکانات، روشنایی، حرارتی، برودتی، تفریحی و سیاحتی و بسیار شیک
  .تحویل بگیرید

  b68-کد                                                                   b67-کد                                                                 b66- کد              
 

  b71-کد                                                                   b70-کد                                                                 b69- کد                                   
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 b80-کد                                                                   b79-کد                                                                 b78- کد                           
 

  b83-کد                                                                   b82-کد                                                                        b81-کد       
 

  b86- کد                                                                   b85- کد                                                                 b84-کد                        
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  b89-کد                                                                   b88-کد                                                     b87- کد                                   

                                                                     b91-کد                                                                         b90- کد                                   

  b94-کد                                                                   b93-کد                                                                 b92- کد                           
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  b104-کد                                                                   b103-کد                                                          b102-کد                     

  

     
  
  

      
 
 
 

  b101-کد                                                                   b100-کد                                                 b99- کد                                   
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  یم**ینی دیگر به کارنامه خود بیافزافیمابین ، برگ زرآرزومندیم که با برقراري روابط همکاري **
  

          
        

  b110-کد                                                                   b109-کد                                                 b108- کد                                   


