
  ؟ تراس مدنظر داشته و رعایت کنیمهای راه پله و هایی را بـایـد در انتخـاب نردهچه مـولفه 

 ؟ ها و معایب نرده استیل در صنعت ساختمان چیستمحدودیت

 ؟ های دیگر چیستمـزایای نرده فـرفـورژه نسبت به سایر نرده

ع مـواقـ ان  مـخصـوصـا درسالمند ساکنین به ویـژه کودکان وپناه را داشته و به عبور ها در ساختمان حکم جانردهن

وارد ها از مـبنـابرایـن ایمنـی و استـحکـام نـرده کند.( کمک فراوانی می سوزیزلزله ، آتش وقـوع خطرات احتمـالی )

 زیادی به خرج داد.اید در انتخـاب آن دقت و وسواس باشد که بدر ساختمـان میحایز اهمیت 

 دانید : آیا می

 هپله و رعایت کلیهای حفاظتی راهنـردهکار توسط ناظـرین محترم ، اجرای های صـدور پایانیکـی از مهمتـرین آیتـم

اید از ب ( سطح شیب دار له )ارتفاع نرده در راه پ ضوابط چهار مقررات ملی ساختمان ،که طبق  باشداصـول ایمنی آن می

ر از ها نباید بیشتمتر و نیـز فاصله بین تیرکسانتی 119( باید حداقل  راسته و تراس ) بالکنمتر و نرده سانتی 09لبه پـله 

 متر باشد.سانتی 11

نـد و کنمحیـط را اشـغـال می( این است که فضـای زیـادی از  صراحی های استیل،چوبی و سنـگی )مشکل عمده نرده

ی دارند و نیز در بـرابر فشـار و ضـربات مـقاوم نیستند و آسیب یبسیـار باالهای قیمـت هابا توجه بـه اینکه این نـرده

ه کنیم که اصـال مقـرون به صرف پرداخت هاتعمیر و نگهداری آن های زیادی را بابتبینند لذا در گذر زمان باید هزینهمی

 ندارد.صرفه اقتصادی  شد لذابانمی

 11تا  19له را پ شود فضایمی ها نصب شود و  این کار باعثحتما روی پله عیب نرده استیل این است که بایدبزرگترین 

هـا سـوراخـکاری شود که در حین متر اشغـال کند و به همین منظـور بـرای محـکم کـردن آن بـایـد روی پـلهسانتی

ند و طبیعت سردی دار در ضمن نـرده استیـل و سنگی )صراحی( . ها زیـاد استحتمال شـکستـن سنـگ پـلهااین کار 

 ها سخت است.ارتباط برقرار کردن با آن

( و نیـز   شـودییا قر مله   )ببینـد کشی آسیب میدر برابر ضـربات یا هنگام اثاث  ضعف دیگر این است که نـرده استیـل

( و گاها بعضـی مواقع  افتدبـر روی آن خـط و خش می مات شده و ان از جـال و براقیـت آن کاستـه شـده )زمـبه مـرور 

ـود ـوجب( زنـگ زدگـی و خـوردگی در آن  نیکـل و کـروم دیده شده به خاطر پایین بودن آلیـاژهای بکار رفته در آن )

  .است کاسته شدهآمـده و از طـول عمـر آن 

 ای معقـول و متعـادل، چـرا کـه با صـرف هـزینه یـن اسـت که شمـا دیگــر الزم نیـست نگـران باشیـدخبـر خـوب ا

 بخشید.امکان خود بمـنـحصـر بـه فـردی را بـه  زیبایی بر ایمنـی و امنیـت ، انتخاب نرده فرفورژه عالوه توانیـد بـامی

کـاسـتـــه  نــرده استیـــل بخـــاطر سبـــک بـــودن ضخـــامت کمـــی دارد کــه باعـــث شــده از مقاومــت و ایمنــی آن 

پــر  بـه هـم متصـل      یـا  مهـره و  و وشـکاری دارنـد بنـابراین توسـط پـی      شـود و چــون قطعات اسـتیل محـدویت ج  

 .همین ضعف باعث شـده بعـد از مـدتی قـطعـات آن شـل ، شـکسته و جـدا شـوند شوند کهمی



 :های فرفورژهنرده ترین مزیتبزرگترین و مهم  

و قطعـات آن با جوش گری چدنی ساخته شده ریختـهها از فلز آهـن و قطعـات با تـوجه به اینـکه ایـن نـوع نـرده -1

co2  مقـاومت بسیـار باالیی در برابر برخورد ضربات باشد به هم متـصل شـده مـیها ترین جوشـکمیکـی از محکه

ایر سشود بنابراین دوام و استحکام بسیار خوبی نسبت به شکسته یا شل نمی وارده دارد و به هی  وجه شدید و فشارهای

 دارند.ها نرده

یقه توان هر سلیزی نیز میآم( دارد و در رنگ ها و قطعاتگل )ها وع زیـادی در طرحبا توجه به اینکه نـرده فرفورژه تنـ -2

 باشند .ای را داشته زیبایی خیره کننده هالحاظ کرد باعث شده که این نردهای را 

ده ن باعث شنوع دکوراسیـون هماهنگی دارند. که ایحکام و تنوع در رنگ و مدل با هر های فرفورژه به دلیل استنرده -3

،  ، تجاری اماکن عمومی و اداری ، هاآپارتمان ( ، ویالیی نازل شخصی )اکن مختلف از جمـله  ممدر اها نبتـوان از آ

 د.کرهای تاریخی و گردشگری استفاده خانهها و ، رستوران ها، هتل هاوشگاهفر

را  پلهو فضای راه در زمان کوتـاهی نصب می شودباشد که ها میها نصب سریـع و آسـان آنمزیت دیگر این نرده -4

له ها پ نردهای استیل و چوبی روی تمامد نصـب کـرد و نیـاز نیست مانن ها را بیرون از پلهتوان نردهمیو  کنداشغال نمی

پله  راهحـداکثر فضـای مفید شـود و در ضمـن هـا مـیسـالم مانـدن سنـگ پـله ن امـر باعثسـوراخ کاری کـرد که ای

 مورد استفاده قرار می گیرد.هم 

نید ک ها ایـن است که شما می توانید نرده فرفورژه خود را با چـوب تـرکیب و تلفیققــابلیت دیــگر ایــن نوع نـرده    -1

وی رقسمـت فوقانی و  ( و هنـدریل ) نـردهابتـدایـی و شـروع قسمت  )استارت  ، توان کف پــله ها که در این امر مــی 

 آمیزیلزی خود را با رنگ طـرح چوب رنگ کرد و یا حتی نرده فـ( را با چـوب کار  در ارتباط استنــرده کــه بـا دست   

 کنید.

 )ثامن فرفورژه سمنان(: رسالت وجودی ما

کیفیـت و تجربـه یـک حـب خـوب پـب       محصـوالت بـا  کمک و یاری به همشهریان عزیزمـان بـرای داشـتن    

 باشد.سازی محیط پیرامون و شهر خودمان می از خرید و در حین حال زیبا

 ، صــورت رایگــان بــا کارشناســان مــا در ارتبــاط باشــید و در مــورد دربتوانیــد بــهشــما مشــتریان گرامــی مــی

و بهتـرین انتخـاب را بـرای     سـایر مصـنوعات اطالعـات الزم را کسـب کنیـد     هـای فرفـورژه و یـا    حفـاظ  ، نرده

 اماکن خود داشته باشید.

 (ثامن فرفورژه هشتمین نور ) صنایع فلزی 
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