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نرده آلومینیوم

نرده آلومینیوم چیست؟
نرده راه پله و بالکنی آلومینیومی ،نرده های جدیدی هستند که
اخیرا جایگزین نرده های استیل و آهنی در اروپا شده است.
نرده های آلومینیوم آبکاری نمیشوند یعنی روش تولید و براق
شدن آلومینیوم بدین صورت است آلومینیوم بصورت شمش
تولید میشود و بعد از آن بصورت استوانه یا بیلت تبدیل میشود
و در دمای  400درجه سانتی گراد که نرم و قابل انعطاف میشود
توسط دستگاه پرس اکستروژن تزریق میشود و توسط قالبهای
مختلف با اشکال مختلف که در داخل دستگاه قرار میگیرند.
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مزایای نرده های آلومینیوم نسبت به سایر نرده های فلزی یا استیل :
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•

سبکتر بودن از سایر نرده ها

•

تنوع شکل و رنگ

•

زیبایی بیشتر نسبت به نرده های تزئینی دیگر دارد .

•

ماندگاری آن پنج برابر ماندگاری آهن و استیل میباشد.

•

همیشه قابل تعویض و بازیافت میباشد.

•

هیچ گاه نیازی به رنگ کاری یا جوشکاری ندارد و نصب آن خیلی سریع
انجام میشود .در نرده آهنی یا نرده فرفورژه نصب آن هم نیاز به
جوشکاری دارد و هم رنگ کاری که روند انجام آن عالوه بر امکان صدمه
به پله ها و دیوارها مدت زیادی به طول می انجامد.

•

یکی از مزایای نرده آلومینیوم نسبت به نرده استیل دوام و ماندگاری
بیشتر این محصول مخصوصآ در مناطق مرطوب میباشد .

پروفیل ترکیب رنگ طالیی _شامپاین
متریالهای مورد استفاده:
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•

استارت پروفیل 70×70

•

پایه ها پروفیل 40×40

•

هندریل روی کار پروفیل 25×60

•

حفاظهای میانی قوطی 14

رنگ بندی موجود :سیلور ،برنز ،طالیی ،طرح
چوب،شامپاینی ،مشکی
متریال مورد استفاده:
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•

متریال استارت لوله 50

•

پایه ها لوله 40

•

هندریل روی کار لوله 50

•

حفاظ میانی لوله 16

•

یراق آالت به صورت شمش و آبکاری شده

•

نوع آبکاری :آنادایز

آلیاژ و تولید
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آلیاژ لوله های نرده ای و قطعات آن  6060-6063است که دارای سختی مناسبی میباشد بعد از آن وارد
مرحله پلیش میشود و سطح لوله ها توسط دستگاه های پرداخت یا پولینگ پلیش شده و براق میشود و
سپس برای تثبیت و ماندگاری براقیت لوله ها وارد وانهایی میشود که حاوی محلول های اسید
سولفوریک %20می باشد و به وسیله عملیات آندایزینگ ولتاژ برق یک سطح پوششی کامل بین  8تا 15
میکرون آندایز روی لوله ها و قطعات به وجود میاورد و سطح آلومینیوم را از اکسید شدن به مدت  20تا 30
سال حفظ میکند و مانع تغییر رنگ آلومینیوم یا خوردگی آن میشود و به همین دلیل هیچ گاه نیازی به
رنگ یا آبکاری نخواهد داشت ،چون آبکاری برای آهن یا استیل یا فلزات دیگر به کار میرود.

نرده های شیشه ای با پایه اسپیگت
رنگ بندی موجود پایه:
سیلور ،برنز ،طالیی ،شامپاینی ،مشکی
نرده های شیشه ای با متریال پایه اسپیگت و شیشه سکوریت
در این نوع پایه فقط از شیشه سکوریت  10میلیمتری استفاده می شود.
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نرده های شیشه ای با پایه اسپیگت

کاربردهای استفاده از نرده شیشه ای در محوطه آرایی و حریم
استخر
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نکات مهم در مورد خرید نرده

متاسفانه به تازگی و بعد از تحریم های کشورمان و افزایش قیمت ارز اکثر تجار
به خاطر باال رفتن قیمت استیل برای اینکه بازار خود را از دست ندهند اقدام به
وارد کردن لوله های ارزان و متفرقه استیل  201و  202چینی به جای  304و
 316تایوان کرده اند که اکثر این محصوالت به دلیل درصد کرم سطح لوله ها
کمتر از استاندارد موجود است به جای کرم  %12از  3یا  %4کرم استفاده
میکنند و عمر براقیت آن خیلی کم است و به راحتی کمتر از  1یا  2سال لوله ها
سیاه میشوند و شروع به زنگ زدن میکند.
لوله های استیل  201و  202در همه جای دنیا بیشتر برای ساخت میز و صندلی
ودکور و ویترین استفاده میشود که ارتباط زیادی با رطوبت ندارد .پس قبل از
خرید قطعات و لوله های استیل  304از اصل بودن آن مطمئن شوید و به خاطر
داشته باشید که لوله  304اصل باید  %12کرم داشته باشد در غیر اینصورت
اصل و مرغوب نیست.
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تفاوت نصب نرده استیل و آلومینیوم

یکی دیگر از معایب کلی نرده های استیل نوع نصب آنهاست چرا که پس از مدت
کوتاهی لق شده و نرده ها شل میشوند علت آن نیز این است که در نرده استیل
فشار اصلی بر روی پیچ متری  10که قطر بسیار باریکی دارد ،میباشد و چون در
نصب آن از باال با فشار ،سفت می شود قسمت دیگر پیچ که  10سانتی متر آن
داخل پله یا زمین می باشد ،داخل چسب سنگ چرخیده و چون تحت فشار از
نقطه باال میباشد چسب سنگ از آن رها شده و به همین دلیل نرده پس از مدت
کوتاهی دچار بازی و شل می شود که این موضوع در اغلب نرده های نصب شده
استیل در مکانهای مختلف مشهود است.

ولی در سیستم نرده های آلومینیومی ،نوع نصب کامآل متفاوت بوده و به جای
پیچ متری از بلت  20برای پایه ها استفاده می شود ،که از داخل ریل های پایه
(بلت و پایه) به هم پیچ شده و به هیچ عنوان شل نمیشوند چون پایه دو جداره
بوده و تحت فشار نیست  .بلت داخل لوله  40دو جداره است و جداره داخلی قطر
 20میباشد که داخل آن به صورت فیت و کیپ قرار میگیرد.
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تاثیر نرده شیشه ای در طراحی داخلی

12

نرده های شیشه ای فیکس پوینت

کاربردهای نرده شیشه ای در طراحی داخلی و طراحی اکسپوز
شیشه های استفاده شده در این طرح ها سکوریت  10میل می باشند.
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Contact US
Pounak. Tehran
02144851783
09362249040

جهت ارتباط با مجموعه کارا میتوانید بر روی آیکون های زیر کلیک نمایید

