
 

 كاربرد 3مزيت پنجره دوجداره مدل آكاردئوني و  6

 آن در ساختمان

 

 پنجره دوجداره مدل آكاردئوني

يكي از انواع پنجره هاي دوجداره كه كاربرد زيادي در ساختمان ها دارد پنجره 
دوجداره مدل آكاردئوني مي باشد. اين نمونه از پنجره ها كاربردي شبيه به ديگر 

پنجره هاي دوجداره دارند. براي سليقه هاي متنوع مدل هاي زيادي از آنها را توليد 
كرده اند. در اين صورت هر فردي مي تواند بر اساس نوع ساختمان و سليقه اي كه 

دارد يكي از مدل هاي پنجره هاي دوجداره مدل آكاردئوني را سفارش دهد. شما 
 و پنجره دوجداره آلومينيومي بايد به خوبي هر  upvcزمان خريد پنجره دوجداره 

يك از مدل ها را از نظر ساختار و ويژگي هايي كه دارند به خوبي بررسي كنيد. 
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بنابراين زمان خريد اين نمونه از پنجره ها كه آكاردئوني هستند هم بايد ويژگي 
 هايشان را بشناسيد. 

در بين انواع پنجره هايي كه دوجداره هستند شما بايد به خوبي بدانيد پنجره 
دوجداره مدل آكاردئوني محبوبيت بيشتري دارد. كاربردهاي بسيار جالبي را از اين 

پنجره ها شما مي توانيد درون ساختمان خود دريافت كنيد. گروه تخصصي مايان 
پنجره هر يك از انواع مدل هاي پنجره هاي آكاردئوني را توليد كرده و با بهترين 

قيمت تحويل شما مي دهد. شما پيش از خريد پنجره ها مي توانيد شخصًا محاسبه 
آنالين قيمت پنجره دوجداره خود را به صورت كامال رايگان در بخش محاسبه 

آنالين قيمت انجام دهيد. در اين صورت مي توانيد يكي از انواع پنجره هاي 
 دوجداره آكاردئوني كه مناسب ساختمان تان مي باشد را سفارش دهيد. 

 

 

  

 

  



 مزيت هاي پنجره دوجداره مدل آكاردئوني

شما بايد به خوبي بدانيد پنجره هاي دوجداره كه آكاردئوني هستند مزيت هاي 
زيادي دارند. همين مزيت ها موجب شده است كه از آنها به عنوان بهترين پنجره 

ها نام ببرند. برخي از اصلي ترين و مهمترين مزيت هاي اين پنجره ها عبارت است 
 از :

. طراحي اندازه اي كه مربوط به باز و بسته شدن پنجره ها مي باشد طبق سليقه 1
مشتري است. در واقع مشتري هر يك از پنجره ها را مي تواند به اندازه كه مايل 

 است باز و بسته شود سفارش دهد. 

. شما با نصب كردن اين نمونه از پنجره ها فضاي زيادي را در ساختمان به نصب 2
آنها اختصاص نمي دهيد. فضاي اختصاصي بسيار كمي كه آنها دارند از جمله اصلي 

 ترين و مهمترين مزيت هايشان مي باشد. 

. طراحي زيبا و منحصر به فردي كه از پنجره هاي دوجداره آكاردئوني دريافت مي 3
شود يكي از ديگر ويژگي ها و مزيت هاي پنجره ها مي باشد. هر يك از پنجره ها 

 بسيار زيبا هستند و كاربرد ويژه اي در بيشتر ساختمان ها دارند. 

. عايق بندي و ايمني باالي پنجره دوجداره مدل آكاردئوني يكي از ديگر ويژگي ها 4
و مزيت هاي آن به شمار مي رود. شما مي توانيد نهايت ايمني را از اين پنجره ها 
دريافت كنيد و با خيال راحت در هر يك از بخش هاي متنوع ساختمان ها آنها را 

 نصب نماييد. 

. مدل هاي پنجره هاي دوجداره آكاردئوني متنوع هستند. بنابراين شما بر اساس 5
سليقه و ساختار ساختمان مي توانيد يكي از آنها كه زيباتر مي باشد را انتخاب 

 كرده و سفارش دهيد. 



 متر مي باشند بايد بدانيد كه اين پنجره ها گزينه 15. براي فضاهايي كه بيشتر از 6
 بسيار مناسبي هستند. 

  

 

  

 كاربرد پنجره دوجداره مدل آكاردئوني

هر يك از انواع پنجره هاي دوجداره آكاردئوني داراي كاربردهاي متنوعي هستند 
كه شما بايد به خوبي با اين كاربردها آشنايي داشته باشيد. برخي از اصلي ترين 

 كاربردهاي اين پنجره ها عبارت است از :

. شما براي اينكه فضاي ساختمان خود را بزرگ تر از آنچه كه هست نشان دهيد 1
مي توانيد اين پنجره ها را نصب كنيد. به طور كلي شما بايد به خوبي بدانيد كه يكي 
از مهمترين كاربردهاي پنجره دوجداره مدل آكاردئوني، وسعت بخشيدن به فضا مي 

باشد. اين نمونه از پنجره ها قابليت اين مسئله را دارند كه فضاي خارجي را به 
 داخل بياورند. اين كار موجب مي شود كه فضاي داخلي بزرگ تر شود. 

. يكي از مهمترين كاربردهايي كه از پنجره هاي آكاردئوني دريافت مي شود اين 2
است كه در بالكن آنها را نصب مي كنند. بسياري از افرادي كه مي خواهند از 

زيبايي تراس خود لذت ببرند اين نمونه پنجره ها را روي تراس نصب مي كنند. ديد 
كامل درون اين پنجره ها وجود دارد و به همين دليل است كه روي بالكن كارايي 

 مناسبي دارند. 

. يكي از ديگر كاربردهايي كه شما مي توانيد از پنجره هاي آكاردئوني دريافت 3
كنيد اين است كه آنها را در فضاي نشيمن و يا آشپزخانه اجرا نماييد. شما براي 

دريافت هر يك از كاربردهاي متنوع اين پنجره ها مي توانيد با كارشناسان مشورت 



كنيد تا آنها بر اساس درخواست شما كاربرد مورد نظر با پنجره ها را براي شما 
 فراهم كنند. 

  

 

 

  

 نكات اجرايي در مورد پنجره دوجداره مدل آكاردئوني

براي نصب كردن هر يك از انواع پنجره هاي دوجداره آكاردئوني بايد نكات مهمي در نظر 
گرفته شود. توجه كردن به اين نكات موجب مي گردد كه پنجره ها در جايگاه مناسبي نصب 

شوند و كاربرد مناسبي از خود نشان دهند. برخي از اصلي ترين و مهمترين نكاتي كه در 
 مورد نصب پنجره دوجداره مدل آكاردئوني اهميت دارد عبارت است از :

. يكي از مهمترين نكاتي كه در مورد نصب اين پنجره ها اهميت دارد اين است كه عرض 1
 نبايد باشد. همچنين بايد بدانيد كه ارتفاع آن هم نبايد بيشتر از 5.5دهانه پنجره بيشتر از 

  باشد، چرا كه در غير اين صورت اندازه استاندارد ندارد. 2.40

. طراحي مربوط به باز و بسته شدن پنجره ها بايد بر اساس سليقه مشتري انجام شود. البته 2
كه شرايط مكاني ساختمان را بايد براي باز و بسته شدن پنجره ها در نظر بگيريد. در اين 

 زمينه نصابان به شما مشورت هاي الزم را ارائه مي دهند. 



. زمان طراحي اين پنجره ها در سالن پذيرايي بايد به چوب پرده ها دقت داشته باشيد. 3
مكان نصب و اندازه نصب هر يك از چوب پرده ها بايد به گونه اي باشد كه به راحتي پنجره 
 هاي دوجداره باز و بسته شوند. كارايي پنجره ها نبايد با نصب غير اصولي پرده از بين برود. 

. استانداردهايي كه براي نصب پنجره هاي دوجداره وجود دارد بايد لحاظ شود. بدون شك 4
شما با استانداردهاي مربوط به نصب پنجره هاي دوجداره آشنايي زيادي نداريد. به همين 

دليل بايد با كارشناساني كه تخصص و تجربه بيشتري براي نصب پنجره هاي آكاردئوني 
 دارند مشورت كنيد. 

. مدل سازي هر يك از لنگه هاي پنجره ها بايد به صورت اصولي انجام شود. عرض و طول 5
پنجره ها بايد به درستي اندازه گيري شود. كارشناسان گروه تخصصي مايان پنجره اندازه 

 گيري پنجره ها را به صورت رايگان براي شما انجام مي دهند. 

. استفاده كردن از يراق آالت و پروفيل هايي كه با كيفيت هستند يكي از ديگر نكات 6
مربوط به نصب پنجره هاي آكاردئوني مي باشد. در صورتي كه هر يك از يراق آالت كيفيت 

 مناسبي نداشته باشند طول عمر خود را از دست مي دهند. 

  

 

  

 قيمت خريد پنجره دوجداره مدل آكاردئوني

هزينه اي كه شما براي خريداري انواع پنجره هاي دوجداره آكاردئوني پرداخت مي 
كنيد به نسبت بسياري از ديگر پنجره ها تا حدودي باالتر است. در واقع شما بايد 
بدانيد به دليل يراق آالت خاصي كه اين پنجره ها دارند قيمت خريداري شان هم 

باالتر مي باشد. هر يك از انواع پنجره هاي دوجداره آكاردئوني بسته به مدل و يراق 
آالتي كه دارند قيمت خريداري شان با يكديگر فرق مي كند. شما پيش از اينكه 

نصب اين پنجره ها را روي ساختمان تان انجام دهيد بايد در مورد قيمت خريداري 



شان اطالعات بيشتري كسب كنيد. توجه داشته باشيد كه قيمت هر يك از مدل 
 هاي پنجره با يكديگر متفاوت مي باشد. 
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