چه مـولفههایی را بـایـد در انتخـاب نردههای راه پله و تراس مدنظر داشته و رعایت کنیم ؟
محدودیتها و معایب نرده استیل در صنعت ساختمان چیست ؟
مـزایای نرده فـرفـورژه نسبت به سایر نردههای دیگر چیست ؟
نردهها در ساختمان حکم جانپناه را داشته و به عبور ساکنین به ویـژه کودکان و سالمندان مـخصـوصـا در مـواقـع
وقـوع خطرات احتمـالی ( زلزله  ،آتشسوزی ) کمک فراوانی میکند .بنـابرایـن ایمنـی و استـحکـام نـردهها از مـوارد
حایز اهمیت در ساختمـان میباشد که باید در انتخـاب آن دقت و وسواس زیادی به خرج داد.
آیا می دانید :
یکـی از مهمتـرین آیتـمهای صـدور پایانکار توسط ناظـرین محترم  ،اجرای نـردههای حفاظتی راهپله و رعایت کلیه
اصـول ایمنی آن میباشد که طبق ضوابط چهار مقررات ملی ساختمان  ،ارتفاع نرده در راه پله ( سطح شیب دار ) باید از
لبه پـله  09سانتیمتر و نرده بالکن و تراس ( راسته ) باید حداقل  119سانتیمتر و نیـز فاصله بین تیرکها نباید بیشتر از
 11سانتیمتر باشد.
مشکل عمده نردههای استیل،چوبی و سنـگی ( صراحی ) این است که فضـای زیـادی از محیـط را اشـغـال میکننـد و
با توجه بـه اینکه این نـردهها قیمـتهای بسیـار باالیی دارند و نیز در بـرابر فشـار و ضـربات مـقاوم نیستند و آسیب
میبینند لذا در گذر زمان باید هزینههای زیادی را بابت تعمیر و نگهداری آنها پرداخت کنیم که اصـال مقـرون به صرفه
نمیباشد لذا صرفه اقتصادی ندارد.
بزرگترین عیب نرده استیل این است که باید حتما روی پلهها نصب شود و این کار باعث میشود فضای پله را  19تا 11
سانتی متر اشغـال کند و به همین منظـور بـرای محـکم کـردن آن بـایـد روی پـلههـا سـوراخـکاری شود که در حین
این کار احتمال شـکستـن سنـگ پـلهها زیـاد است  .در ضمن نـرده استیـل و سنگی (صراحی) طبیعت سردی دارند و
ارتباط برقرار کردن با آنها سخت است.
ضعف دیگر این است که نـرده استیـل در برابر ضـربات یا هنگام اثاث کشی آسیب میببینـد ( له یا قر میشـود ) و نیـز
به مـرور زمـان از جـال و براقیـت آن کاستـه شـده ( مات شده و بـر روی آن خـط و خش میافتد ) و گاها بعضـی مواقع
دیده شده به خاطر پایین بودن آلیـاژهای بکار رفته در آن ( نیکـل و کـروم ) زنـگ زدگـی و خـوردگی در آن بـوجـود
آمـده و از طـول عمـر آن کاسته شده است.
خبـر خـوب ایـن اسـت که شمـا دیگــر الزم نیـست نگـران باشیـد  ،چـرا کـه با صـرف هـزینهای معقـول و متعـادل
میتوانیـد بـا انتخاب نرده فرفورژه عالوه بر ایمنـی و امنیـت  ،زیبایی مـنـحصـر بـه فـردی را بـه امکان خود ببخشید.
نــرده استیـــل بخـــاطر سبـــک بـــودن ضخـــامت کمـــی دارد کــه باعـــث شــده از مقاومــت و ایمنــی آن کـاسـتـــه
شـود و چــون قطعات اسـتیل محـدویت جوشـکاری دارنـد بنـابراین توسـط پـی و مهـره و یـا پــر بـه هـم متصـل
میشوند که همین ضعف باعث شـده بعـد از مـدتی قـطعـات آن شـل  ،شـکسته و جـدا شـوند.

بزرگترین و مهمترین مزیت نردههای فرفورژه:
 -1با تـوجه به اینـکه ایـن نـوع نـردهها از فلز آهـن و قطعـات ریختـهگری چدنی ساخته شده و قطعـات آن با جوش
 co2که یکـی از محـکمترین جوشها مـیباشد به هم متـصل شـده مقـاومت بسیـار باالیی در برابر برخورد ضربات
شدید و فشارهای وارده دارد و به هی وجه شکسته یا شل نمیشود بنابراین دوام و استحکام بسیار خوبی نسبت به سایر
نردهها دارند.
 -2با توجه به اینکه نـرده فرفورژه تنـوع زیـادی در طرحها ( گلها و قطعات ) دارد و در رنگآمیزی نیز میتوان هر سلیقه
ای را لحاظ کرد باعث شده که این نردهها زیبایی خیره کنندهای را داشته باشند .
 -3نردههای فرفورژه به دلیل استحکام و تنوع در رنگ و مدل با هر نوع دکوراسیـون هماهنگی دارند .که این باعث شده
بتـوان از آنها در اماکن مختلف از جمـله منازل شخصی ( ویالیی )  ،آپارتمانها  ،اماکن عمومی و اداری  ،تجاری ،
فروشگاهها  ،هتلها  ،رستورانها و خانههای تاریخی و گردشگری استفاده کرد.
 -4مزیت دیگر این نردهها نصب سریـع و آسـان آنها میباشد که در زمان کوتـاهی نصب می شود و فضای راهپله را
اشغال نمیکند و میتوان نردهها را بیرون از پله نصـب کـرد و نیـاز نیست مانند نردهای استیل و چوبی روی تمام پله ها
سـوراخ کاری کـرد که این امـر باعث سـالم مانـدن سنـگ پـلههـا مـیشـود و در ضمـن حـداکثر فضـای مفید راه پله
هم مورد استفاده قرار می گیرد.
 -1قــابلیت دیــگر ایــن نوع نـردهها ایـن است که شما می توانید نرده فرفورژه خود را با چـوب تـرکیب و تلفیق کنید
که در این امر مــیتوان کف پــله ها  ،استارت ( قسمت ابتـدایـی و شـروع نـرده ) و هنـدریل ( قسمـت فوقانی و روی
نــرده کــه بـا دست در ارتباط است ) را با چـوب کار کرد و یا حتی نرده فـلزی خود را با رنگ طـرح چوب رنگ آمیزی
کنید.

رسالت وجودی ما (ثامن فرفورژه سمنان):
کمک و یاری به همشهریان عزیزمـان بـرای داشـتن محصـوالت بـاکیفیـت و تجربـه یـک حـب خـوب پـب
از خرید و در حین حال زیبا سازی محیط پیرامون و شهر خودمان میباشد.
شــما مشــتریان گرامــی مــیتوانیــد بــهصــورت رایگــان بــا کارشناســان مــا در ارتبــاط باشــید و در مــورد درب ،
نرده  ،حفـاظهـای فرفـورژه و یـا سـایر مصـنوعات اطالعـات الزم را کسـب کنیـد و بهتـرین انتخـاب را بـرای
اماکن خود داشته باشید.
صنایع فلزی هشتمین نور ( ثامن فرفورژه )
@Samenferforge_semnan
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