حفاظ سردیواری ثامن فرفورژه
امنیت ساختماخ یکی از موضاواخ مهای اسات که اکثر افراد به آ اهایت میدهند .حفخظ کشی دیوار یکی از
بهمرین و موثرترین روشهخی حفظ امنیت در ساختماخ اسات .این حفخظهخ روی دیوار و قساتهخیی از تخنه که
احماخل ورود ساخرقخ میرود نصا میشاود به هاین دلیل است که این روش آسودگی تخطر و آرامش سخکنین
تخنه را به دنبخل دارد.

 مزایای حفاظ سر دیواری ثامن فرفورژه








در تاخم مکخ هخ می توا از آ اسمفخده کرد.
ارتفخع منخسبی دارد و برای دیوارهخی کوتخه بسیخر منخس است.
نص آ آسخ و ظخهری سخده و زیبخ دارد.
بسیخر ایان است و به افراد اجخزه ابور نایدهد.
کیفیت و دوام بخالیی دارد و تخ سخلهخ میتوانید از این مدل حفخظ اسمفخده کنید .
تنوع در رنگ آمیزی و حمی بعد از مدتی میتوانید بخ تغییر رنگ ظخهر تخزهای به حفخظ تود ببخشید.
حفخظهخی شرکت ثخمن فرفورژه بخ مواد درجه یک سختمه و رنگ آمیزی میشوند.

حفاظ پنجره ثامن فرفورژه
امروزه راههخی ممعددی برای حفظ و افزایش امنیت در ساختماخ هخ وجود دارد .نص قفل ضد سرقت  ،دربهخی
هوشااند ریاوتی  ،دزدگیرهخی پیشارفمه  ،نصا حفخظ و نردهکشای از جاله روشهخیی است که به کاک آ هخ
میتوا امنیت را در سختماخ برقرار کرد.
حفخظ پنجره برای جلوگیری از ورود سخرقخ به سختماخ و بخال برد امنیت و محخفظت از جخ افراد سخکن در
سختماخ اسمفخده میشود حخل آ که حفخظ فرفورژه االوه بر برقراری امنیت زیبخیی منحصر به فردی به سختماخ
میبخشد .حفخظ فرفورژه را میتوا برای انواع مخملف پنجرههخ و در طبقخ مخملف نص ناود.
در سختماخ هخی چند طبقه و برجهخ اسمفخده نکرد از حفخظ پنجره امنیت سختماخ را بسیخر کخهش میدهد و
احماخل پر شد افراد از ارتفخع را دارد امخ اسمفخده از حفخظ در سختماخ هخ تطر پر شد افراد به تصوص
کودکخ را به صفر میرسخند.
حفخظ و نرده فرفورژه مقخومت بسیخر بخالیی در برابر برتورد ضربخ شدید دارد و هاچنین دوام و اسمحکخم حفخظ
فرفورژه نیز بخالتر از انواع دیگر حفخظ هخی پنجره می بخشد که بخاث میشود کخرایی حفخظ فرفورژه را در جهت
افزایش ایانی و حراست از محیط بخال ببرد .بهمر است قبل از بروز هرگونه اتفخق نخگواری نسبت به سختت و نص
حفخظ پنجره اقدام ناخیید.

