
 

 آیا پرینت سه بعدی آینده ساخت و ساز در دبی است؟

 سه بعدی پرینترکننده  دیتول کی یبا همکار  Emaar Propertiesبه نامشرکت توسعه امالک و مستغالت یک 

 ید در دبخوشده  پرینت سه بعدیخانه  نخستیناز ساخت  یاز امارات متحده عرب مانکاریپ کیو  یالملل نیببتن 

در  یادیز اتیجزئهنوز  Emaar Properties شرکت و قرار داردخود  ییپروژه در مراحل ابتدا نیخبر داد. ا

را  یشهر دب یمهم برا یورانو یاستراتژ کیپروژه آغاز  نیحال ا نینکرده است. با ا منتشرخانه  نیا ساختمورد 

 .کند یم دییتأ پرینت سه بعدی را به وسیله فناوری شهر در اینساخت و ساز  ندهیآو تحول  نشان داده

 ساخت و ساز صنعت پرینت سه بعدی آینده

را تا سال  یدبهای ساختمان از  ٪25 پرینت سه بعدیامارات که هدف  یمل ینوآور تهیکم سیرئ هیاطالعاز  ما

 250احت با مسشده  پرینت سه بعدیدفاتر  نخستین. تاکنون شاهد افتتاح می دهیمکرده بود خبر  نییتع 2030

در بخش  روز افزون ید تحقق تقاضایبه ام XtreeE به نام استارتاپشرکت  کی نی. همچنمیمتر مربع بوده ا

 .ه استشد منتقلبه این شهر  یدب شهرو ساز  ساخت

 

و  یمتحد در دب یانجمن ها شگامیبه عنوان پ": داد حیتوض Emaar Propertiesشرکت  سیرئالعبار  محمد

 ییبخش جدا کیمنازل  پرینت سه بعدی رشیپذ یما برا یکننده روند بخش امالک منطقه، برنامه ها نییتع
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 نیخود را به عنوان نخست تینه تنها موقع قیطر نی. ما از امی باشدمحور ما  یو مشتر تالیجید یاز استراتژ ریناپذ

خود  یها یمشتر یبلند مدت برا یبلکه ارزش ها میکن یم یمعرف پذیرفتندرا  شرفتهیپ یکه فناور ییشرکت ها

ساخت و ساز، استفاده کارآمد تر از  نهیکاهش هز لیاز قب یاریبس یایمزا پرینت سه بعدی رایز میکن یم جادیا

 ."کند یرا فراهم م یداریمواد و سطوح باالتر  پا

این فناوری در عین فراهم شود  یباعث م رایرا انتخاب کرده است ز تکنولوژی ساخت افزایشی ،و مستغالت امالک

تواند به  یم یدهند که مشتر یم حی. آنها توضرا کاهش دهد لیهر خانه زمان تحو یساز یسفارشآوردن امکان 

 زانیم وانندت یم نیهمچن یسه بعد یها یورارا انتخاب کند. فنخود مورد نظر  قیعنوان مثال ضخامت و نوع عا

 .دندر هنگام ساخت را کاهش ده سر و صدا شاملکار  یدشوار نیشده و همچن دیتول عاتیضا

 شامل اماکنیشده است  یزیبرنامه ر Emaar Properties شرکت که توسط یمختلف یهاپروژه جمله  از

 کیو   Arabian Ranches IIIو  Emaar Beachfront، لزیه ی، دب نایمار ی، دب یهمچون مرکز شهر دب

 .نوآورانه است تجهیزاتکه شامل  می باشد 2018شرکت در سال  نیشده توسط ا یطراح یمجتمع مسکون

 



 
 داریهوشمند و پا یاز نگرش ساختن شهر پرینت سه بعدی یما با استفاده از فناور" افزود:العبار  محمد سرانجام

رعت به ما در  س یتکنولوژ نیا نی. همچنمیکرد یبانیتشسازد پ یرا مرتفع م انیاز مشتر دینسل جد یازهایکه ن

نوپا و استارت آپ ها  یاکمک خواهد کرد و باعث الهام گرفتن شرکت ه یدر دب ینوآور ستمیبه اکوس دنیبخش

 " .شود یم شرفتهیساخت و ساز پ یبه فناور یابیجهت دست
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