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Parget Plasterboard Technologies

Plasterboard is produced by pouring plaster between 

two durable cardboard panels and letting it freeze. The 

plasterboard thickness varies from 6,5 mm to 18 mm in 

accordance with the usage area and the customer demand. 

These plates of varying thickness can be produced with 

1200 mm width and up to 3600 mm of length according 

to the demand. 

Plasterboard is made of light, healthy, water-resistant and 

fire-resistant, and good sound insulator material and is 

used widely in the construction and decoration businesses 

because of its resiliency to different desired formats, easy 

and fast use, etc. 

The calcined plaster is mixed with water and various additive 

materials and made into a mortar in the plasterboard 

production. The obtained mortar is fed in between two 

incessant cardboards. The Calcium Sulfate is crystalized by 

regaining the lost water during calcination. The cardboards 

in which the free moisture is removed by a dryer are cut in 

desired lengths and made available for use. 

Parget Makina, provides the investors with technological 

machines, facilities and equipment that are less costly, 

long lasting and strong by optimizing the existing standard 

machines that are used in plasterboard production. 

We offer the most convenient solutions to customer 

demands for plasterboard facilities, which are improved 

by us using constantly developing new technologies and 

the Research and Development studies, with the Parget 

Plasterboard Technologies. 

We guarantee you the difference of Parget experience with 

services after sale, assembly and commissioning services 

without any problems under the supervision of our expert 

supervisors. 

With our customer-oriented vision, we are with you even 

after years went by with our service and spare part services, 

optimization services and practices to reduce product cost 

in our turnkey plasterboard facilities. We, as the Parget 

Makina, offer our customers a cooperation that would last 

for life not a cooperation just for the sale process. 

وحدة التجفيف
 تم تصميم فرن التجفيف المؤلف من 4-8-12  طابق وفقأ لمالئمة
 طاقة المصنع ، حيث يقوم باسترداد الهواء الدافئ الذي يساهم في

 إنخفاض إستهالك الوقود وزيادة الكفاءة. هيكلها مواتية لزيادة
القدرة المحتملة

 في مدخل ومخرج المجفف ، يتم التحكم بدرجة رطوبة وحرارة
 األلواح عن  طريق أتمتة نظام التحكم التي تجعل عملية التجفيف

فعالة

Dryer Unit
In accordance with the facility capacity, board dryer that 
is designed to have 4-8-12 layers provide high efficiency 
and low fuel consumption by ensuring the wasted warm 
air to be recovered. With its modular structure, it is 
conducive to a potential capacity increase.
In the input and output of the dryer, there is an automation 
control system that makes the dryer process effective 
by checking the humidity and temperature values of the 
plates.
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وحدة إعداد الجبس الرطب والجاف والمزيج
 وفقاً ألنواع الجبس التي سيتم إنتاجها، وتخزين المواد

 المضافة في الجبس من سائل ومسحوق وتحديد النسبة يتم
 . الحصول على الشكل المطلوب في وحدة الخلط

يمكن التصميم ألنواع مختلفة من المنتجات المزمع إنتاجها

Transfer Unit
We offer our customers with 
more advantaged facilities with 
practices that reduce inventory 
and spare parts costs through 
Parget Makina optimizations 
in the transport and transfer 
rollers.  

Form Unit
The unit that consists of transfer 
belts, cutter and form press that 
provides the forming of boards 
produced in desired dimensions. 
Form press produced in sensitive 
and robust design,

Tension-adjustable forming belt 
with rollers without eccentricity 
and smooth surfaced belt. 

Guarantee that the 
plasterboard’s form shall be in 
top quality.

تكنولوجيات ألواح باركيه الجبسية

 ألواح الجبس : يتم إنتاج الجبس عن طريق تجميده بين

 صفيحتين من الورق المقوى. يختلف سماكة ألواح الجبس

 التي يتم صنعها وفقاً لطلب الزبائن وتكون ما بين 6.5 – 18

 مم .هذه األلواح المختلفة السماكة يتم صنعها بعرض 1200

مم وبطول يصل 3600 مم ويكون حسب الطلب

 خفيف ، صحي ، مقاوم للماء والحريق ، ألواح جبس جيدة

 عازلة للصوت ، مرونة بالشكل المطلوب ، سهل وسريع

التطبيق يستخدم في أعمال البناء والديكور على نطاق واسع

 الجبس المكلس في إنتاح ألواح الجبس : عن طريق خلطه

 بالماء والمواد المساندة يتم تحويله إلى  شكل رسوم . يتم

 تغذية هذا الخليط بشكل مستمر بين صفيحتين من الورق

 المقوى. كبريتات الكالسيوم ، يستعيد المياه التي فقدها

 عن طريق التكليس ويجعلها متبلورة .تتخلص األلواح من

 الرطوبة الحرة المحيطة بها عن طريق التجفيف ، وتكون

جاهزة لإلستخدام بعد قصها بالطول المطلوب

 آلة باركيه، عن طريق األستفادة المثلى من اآلالت القياسية

 المستخدمة في ألواح الجبس , يتم تقديمه للمستثمرين  بأقل

كلفة , بعمر طويل ، آلة قوية وتكنولوجيا ومصنع و معدات

 مع تكنولوجيات ألواح باركيه الجبسية وبإستخدام  أحدث

 التطورات والتقنيات في مصانع ألواح الجبس نقدم أفضل

الحلول لطلبات الزبائن

 يشرف خبراءنا على أعمال التركيب والتكليف كما نقدم لكم

 ضمانات فرق باركيه من خالل الخدمات المقدمة ما بعد

المبيع

 من خالل رؤيتنا الموجهة لصالح الزبائن نقوم  بتسليم ألواح

 الجبس جاهزة من المصانع ونقف معكم للحد من تكلفة المنتج

 وتأمين قطع تبديل وصيانة لسنين طويلة. نحن كشركة آلة

 باركيه ال نقوم بالتركيز على البيع للزبائن فقط بل نقدم تعاون

يدوم سنوات طويلة

وحدة الشكل
 وحدة صحافة الشكل التي تقوم

 بتأمين األبعاد لأللواح المطلوب
 إنتاجها تحتوي على مقص ، سيور

ناقلة

 صحافة شكل مصنوعة بنموذج
حساس وقوي

 مع سيور النقل التي تحتوي على
 سطح أملس ومن خالل التحكم في

 توتر سيور النقل يقدم ضمانات
الحصول على جودة عالية لشكل

(أبعاد( ألواح الجبس

نقل وحدة
 من خالل األستفادة من آلة باركيه
  في تطبيقات النقل ونقل األسطوانة

 نقدم لزبائننا خدمات أفضل في
 تأمين قطع التبديل و إخفاض

تكاليف المخزون

Wet and Dry Plaster Preparation and Mixing Unit
According to the plasterboard type to be produced, it 
is the unit where the additives in fluid and powder are 
mixed with the plaster, stocked, dosed and premixed 
in the mixer to have the desired slurry consistency. 
Can be designed depending on the different product 
types that are planned to be produced. 


