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چکیده این مطلب: پنجره دوجداره )Double glazed window( چیســت؟ معرفی انواع پنجره دوجداره. 

بهترین پنجره دوجداره کدام اســت؟ بهترین مارک پنجره دوجداره چیســت ؟ قیمت پنجره دوجداره . 

پنجــره دوجــداره upvc . مزایــای پنجره دوجداره upvc . قیمت پنجره upvc . قیمت انواع پنجره دوجداره 

. upvc معایب پنجره دوجداره .)upvc تعویــض پنجره دوجداره )پنجره .

پنجــره دوجــداره می تواند گرمــا ، ایمنی و حتی کمی آرامش را فراهم کند. اخیرًا دریافتند که 51٪ افرادی 

که پنجره دوجداره خریداری کرده اند ، اظهار داشــتند که آن را خریداری کرده اند تا خانه خود را گرم تر 

کنند)پنجره دوجداره به عنوان عایق عمل می کند و به کاهش عبور هوای گرم یا ســرد بین داخل و خارج 

خانه کمک می کند. این بدان معنی اســت که هوای داخلی برای مدت طوالنی تری گرم یا ســردتر می 

ماند.( . 44٪ دیگر این کار را کردند تا صورتحســاب انرژی خود را کاهش دهند. امروزه اســتفاده از پنجره 

دوجداره جهت صرفه جویی در مصرف انرژی و ســبک ســازی و مقاومت باال در صنعت ســاختمان بسیار 

هائز اهمیت است.
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کدام پنجره دوجداره بهتر است ؟

در بازار انواع و اقســام پنجره دوجداره موجود اســت و خریداران خصوصا کسانی که سازنده ساختمان 

نیســتند و می خواهند یک خانه قدیمی را بازســازی کنند برای انتخاب بهترین برند پنجره دوجداره دچار 

مشکل می شوند. 

نکاتی که قبل از خرید پنجره دوجداره باید بدانیم:

پنجره دوجداره از ســه ماده )پروفیلupvc و شیشــه دوجداره و یراق آالت( تشــکیل شده که دارای برند 

های مختلفی اســت مهم ترین این مواد پروفیل مصرفی می باشــد که برند های مختلفی دارد از جمله :

ویستابســت ، وینتک ، هافمن، ایده ال، ســیندژ، ویتانوین، ماژول، اتاتک، اک پروفیل، واناوین

انتخاب مارک پروفیل upvc از موارد تاثیر گذار در ســاخت پنجره دوجداره اســت كه بايد به آن دقت 

شــود زيرا پروفيل های ارزان قيمت بعد از مدتی تغيير رنگ می دهند و افتادگی پیدا میکند.  

 



upvc 13 پنجــره دوجداره برتر ایران | قیمت پنجره دوجداره

www.takpanjereh.com 4

: upvc مزایای پنجره دوجداره

1- پنجره دوجداره دارای عایق حرارتی باال برای ســاختمان نوســاز و قدیمی می باشد.

2- عایــق صوتــی و آب بندی پنجره دوجداره در برابر آب و گرد و غبار

3- کاهــش هزینه  در اتالف انرژی با عایق بودن پنجره دوجداره

4- تنوع در مدل بازشــو پنجره دوجداره

5- کاهش آســیب های ناشــی از اشعه فرابنفش و ورود آن به داخل خانه

6- دوســتدار محیط  زیست و بازیافت دوباره مواد اولیه

7- نگه داری آســان و بدون هزینه ساالنه

8- پنجره دوجداره دارای زیبایی و طرح بندی در رنگ های مختلف می باشــد.

: )upvc انتخاب پنجره دو جداره )پنجره

یكی از بزرگترین و مهمترین ســؤال هنگام جســتجوی پنجره دوجداره این اســت كه: کدام پنجره دوجداره 

برای خانه من مناســب تر اســت؟ خبر خوب اینکه تولید کنندگان پنجره دوجداره طیف گســترده ای از 

ســبک های مختلف پنجره دوجداره را ارائه می دهند، پنجره upvc در انواع و اشــكال مختلف توليد می 

شــوند و می توانيد مدل مربع، مســتطيل و قوس دار و اشــکال مختلف پنجره را سفارش دهید که قیمت 

آنها نیز مجزا میباشد.
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در ادامه 13 نوع از بهترین های پنجره دوجداره را به شما معرفی خواهیم کرد:

1- پنجره دوجداره ثابت :
یکی از کم خرج ترین و ســاده و پرکاربردترین مدل پنجره دوجداره،پنجره دوجداره آلومینیومی ثابت می 

باشــد. پنجره دوجداره ثابت تنها به خاطره کم هزینه و ســادگی نیســت که بسیار پرکاربرد است بلکه به 

خاطــره ثابــت بودن این مــدل پنجره دوجداره از همه انواع دیگر پنجره دوجداره بازدهی باالتر و بهتری 

دارد.این مدل پنجره دوجداره نیاز به هیچ مکانیزمی برای باز و بســته شــدن نداره و به همین دلیل به 

خوبــی از پــس عملیات عایق بندی صوتی ، حرارتی و گرد و غبار بر می آید.
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: )upvc 2- پنجره دو جداره دو حالته ) پنجره های شیب دار و لوالیی
ســاختار پنجره دوجداره شــیب دار و لوالیی : قاب پنجره دوجداره شــیب دار و لوالیی upvc از پالستیک 

ســفت و ســخت ســاخته شده است و از طریق چرخش به داخل باز می شود ، طوری که باالی پنجره 

دوجداره با چرخش به ســمت داخل به صورت  شــیب دار و شــبیه به پنجره های کابینتی باز می شود.

 : upvc مزایای پنجره  دوجداره شیب دار و لوالیی

پنجره  دوجداره شــیب دار و لوالیی از upvc ســاخته شــده است و در واقع یک مزیت فوق العاده خوب 

اســت. پنجره های upvc امروزه بســیار محبوب شــده اند که بزرگترین دلیل آن این است که پنجره های 

upvc ترک نمی خورند، پیچ و تاب بر نمی دارند، زنگ نمی زنند، پوســیده و یا محو نمی شــوند که همه این 

موارد در هر شــرایط آب و هوایی صدق می کند.
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این قابلیت پنجره upvc باعث می شــود تا در بدترین شــرایط آب و هوایی بهترین انتخاب باشــد و شما 

بتوانید از آنها در مناطق ســاحلی و مناطق بیابانی و ســایر شــرایط آب و هوایی در بین این دو حالت 

استفاده کنید. 

پنجره  یو پی وی ســی  )پنجره upvc( همچنین به طور کامل در برابر نفوذ حشــرات و همچنین در برابر 

آتش مقاوم هســتند. تنها کاری که برای نگهداری پنجره upvc باید انجام گردد این اســت که باید به طور 

منظم گردگیری و تمیز شــود .

تنوع در پنجره های شیب دار و لوالیی :

یکی دیگر از مزایای بزرگ پنجره  دوجداره شــیب دار و لوالیی تنوع و گســتردگی آنها اســت. این عمدتا به 

این دلیل اســت که شــما می توانید نحوه باز شــدن آنها را با توجه به سلیقه خود انتخاب کنید. آن را به 

صورت شــیبدار به ســمت جلو بکشــید و یک محفظه تردد هوا در باالی آن ایجاد خواهد شد که خانه شما 

را بــه طور کامل و کارآمد تهویه می کند.

همچنین میتوان پنجره را چرخانده و باز کنید به طوری که با زاویه ۱۸۰ درجه باز شــوند. این قابلیت 

برای تهویه فضای شــما مناســب اســت اما عالوه بر این پنجره  دوجداره شیب دار و لوالیی بدون توجه به 

نحوه باز شــدن آنها گزینه هایی بسیار جذاب هستند.

 شیشه های قابل استفاده در پنجره  شیب دار :

اگر شــما پنجره های شــیب دار و لوالیی را انتخاب کرده اید، نیازی نیســت نگران شیشه کاری آنها باشید 

چرا که انتخاب های زیادی برای شــما در دســترس خواهد بود. در حالی که شیشــه های تک جداره اغلب 

محبوب ترین گزینه هســتند اما انتخاب های شــما به این موارد محدود نمی شود.

شــما همچنین می توانید شیشــه های دو جداره را انتخاب کنید که به لحاظ گرمایی و صوتی عایق بندی 

مناســبی را ارائه می دهند و یا حتی می توانید از شیشــه های ســه جداره استفاده کنید که حتی عایق کاری 

بهتری را برای خانه شــما ارائه می دهند. البته، شــما همچنین می توانید از شیشــه های با ضخامت کم، 

شیشــه های ایمن شــده و یا هر نوع شیشــه مشابه دیگری که به آن عالقه دارید، استفاده کنید.
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3- پنجره Casement  )پنجره دو جداره تک حالته( :
پنجره دوجداره کاســمنت به گونه ای طراحی شــده اند تا نور طبیعی را تا حد امکان به داخل ملک 

بیندازند. اتاق های تاریک به ســرعت با ســبک مناســب پنجره دوجداره کاسمنت روشن می شوند و در 

نتیجه این مدل از پنجره دوجداره در اندازه بزرگتر مفید اســت.

این نوع پنجره می تواند به روشــهای مختلفی باز شــود ، به عنوان مثال با لوال پایین یک طرف ، لوال 

در امتداد قســمت باال ، پنجره هایی که به داخل ملک باز می شــوند یا به بیرون باز می شــوند ،نوع آن 

بســتگی به انتخاب شــما دارد. زیبایی پنجره دوجداره کاســمنت این است که ساده هستند و در نتیجه 

یکی از ســبکهای ارزان قیمت در بازار هســتند.پنجره دوجداره کاســمنت در برابر خوردگی مقاوم می باشد 

و انعطــاف پذیــری خوبی دارد ، عملکرد صحیح تر و عایق کاری خوبی دارد.
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این مدل پنجره دوجداره نیز بســیار پرکاربرد و به صرفه اســت. بعد از یک روز کاری پر مشــغله زمانی که 

به خانه می رســیم مخصوصا اگر فصل بهار یا پاییز نیز باشــد شــاید دلمان بخواد که پنجره خانه را باز 

کرده و از هوا لذت ببریم در این صورت دیگر پنجره های دوجداره ثابت به دردمان نمیخورد. درســت 

اســت که هزینه کمتری برای خرید پنجره دوجداره ثابت صرف کرده ایم اما حاال که میخواهیم بازشــان 

کنیم تا هوای خانه عوض شــود نمیتوانیم.

 پنجره  های دوجداره تک حالته به درد همین کار می خورند. آن ها روی یک محور افقی باز می شــوند و 

می توانند به خانه ی شــما رنگ بدهند و از طرفی به صرفه هم هســتند. پنجره دوجداره تک حالته را به 

ســادگی می توان به مدل پنجره دوجداره دو حالته نیز تبدیل کرد.
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4- پنجره دو جداره خلیجی :

این مدل پنجره دوجداره بیشــتر در پذیرایی خانه اســتفاده می شــود و زیبایی بیرونی و درونی منحصر به 

فردی به خانه شــما می دهد ، همچنین کمک می کند فضای داخلی خانه نیز بزرگ تر به نظر برســد. پنجره 

های دوجداره خلیجی را با کنار هم قرار دادن ترکیبی از پنجره های ثابت و بازشــو پدید می آورند. این 

پنجره ها در کنار یک دیگر یک فضای قوســی چندضلعی را تشــکیل می دهند که بسیار زیباست.
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5- پنجره دو جداره کمانی :
پنجره دوجداره کمانی از مدل خلیجی نیز جلوه ی زیباتری به ســاختمان شــما می بخشــند. پنجره های 

دوجداره کمانی یکی از مدرن ترین و پیشــرفته ترین انواع پنجره دوجداره روز دنیا به شــمار می روند. 

این مدل پنجره دوجداره از افق دارای قوس اســت. برخالف پنجره خلیجی که ســعی می شــد با ایجاد 

زاویه های مختلف، حالتی دایره ای شــکل را در پنجره به وجود آید. پنجره های کمانی خود دارای این 

قوس هستند.

ایــن پنجره هــا را می توان به صورت تکــی یا ترکیبی طراحی، تولید و نصب کرد. کاربرد این مدل پنجره 

دوجداره نیز مانند پنجره دوجداره خلیجی ایجاد یک فضای خارجی بســیار چشــم نواز و بزرگتر نشــان 

دادن فضای داخلی است.
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6- پنجره دو جداره دایره ای )محوری( : 
پنجره های دو جداره دایره ای به خاطر نوع طراحی پنجره دوجداره بســیار کمیاب اند و طراحی آن ها 

مشــکل اســت. اما می توانند جلوه های بســیار زیبا و خاصی به منزل شما بدهند. این نوع پنجره ها نیز 

بازشــو هســتند. مکانیزم بازشوی پنجره های دایره ای دوجداره بر روی یک محور قطری قرار دارد.
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7- پنجره کشویی عمودی :
اگر شــما صاحب یک ملک قدیمی هســتید یا چیزی را کمی ســنتی تر از آن ترجیح می دهید ، پنجره 

های کشــویی عمودی گزینه ای هســتند که باید در نظر بگیرید. آنها ظاهر پنجره اره ای دارند و دقیقًا به 

همان شــیوه کار می کنند ، یعنی به جای اینکه از داخل ســاختمان یا خارج از ســاختمان باز شوند ، به 

صورت عمودی می چرخند ، اما اشــکاالتی که معمواًل با پنجره های ارســی ســنتی در ارتباط هستند ندارند. 

این نوع پنجره دوجداره ظاهر کالســیک دارند و انتخاب ایده آلی اســت.
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پنجره کشــویی عمودی به روزترین گزینه برای جایگزینی پنجره های uPVC  اســت و تمام مزایای مواد و 

مکانیزم های پیشــرفته به همراه ســبک کالســیک این پنجره را به مشتریان ارائه می دهد.امنیت یکی از 

مالحظات مهم در انتخاب هر درب و پنجره جدید اســت. قابهای پنجره های کشــویی عمودی  با ایمنی 

باال و با اســتاندارد ایمنی در ساخت )SBD( طراحی می شوند.

ویژگی های پنجره کشویی عمودی:

1- پنجره دوجداره کشــویی عمودی دارای قاب های باال و پایین که برای ســهولت در تمیز کردن تا می 

شوند.

2- پنجره دوجداره کشــویی عمودی از بخش هایی برای مطابقت با زیبایی های ســنتی طراحی شــده اند

3- پنجره دوجداره  دارای درجه A+11 انرژی به عنوان درجه بندی اســتاندارد .

4- پنجره دوجداره دارای نوار بنفش جدید A+ که برای پنجره هایی با عملکرد باال ایجاد شــده اســت

5- پنجره دوجداره دارای ویژگی تغيير ناپذیری و طراحی با درزگیر ســه گانه منحصر به فرد برای قاب 

پایین.

.Caldwell 6- پنجــره دوجداره دارای لوازم و وزنه های تعادل

 

.
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8- پنجره دو جداره کلنگی :
مدل پنجره دوجداره کلنگی از انواع پنجره های یک جهت باز شــو به حســاب می آیند که بنا بر تصمیم 

شــما در طراحی و خرید می توان جهت آن را نیز تغيير داد. کاربرد این پنجره ها بیشــتر برای حمام، 

ســرویس بهداشتی، نورگیر و راه پله است.
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9- پنجره دو جداره مدل سایه بانی :
پنجره دوجداره ســایه بانی بیشــتر در سرویس های بهداشتی، حمام، راه پله ها . نورگیرها به کار می رود. 

این مدل پنجره دوجداره تنها بر یک محور افقی باز یا بســته می شــود. شــما می توانید بنا بر خواسته تان 

نوع باز شــدن آن را تعيين کنید. اینکه پنجره از باال باز شــود یا از پایین، یا به داخل باز شــود یا به خارج
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10- پنجره دو جداره کشویی )پنجره ریلی( :
پنجره دوجداره کشــویی یا ریلی ماندد پنجره های آلومینیومی ســاده عمل می کنند. این پنجره ها از هر دو 

طرف قابلیت باز شــدن و حرکت روی ریل را دارند. ویژگی این پنجره ها این اســت که هیچ فضایی را در 

داخل خانه اشــغال نمی کنند و مزاحمتی برای پرده ها ایجاد نمی شود.

 



upvc 13 پنجــره دوجداره برتر ایران | قیمت پنجره دوجداره

www.takpanjereh.com 18

11- پنجره دو جداره مدل آکاردئونی :
این مدل پنجره دوجداره بیشــتر در پنجره های بســیار عریض به کار گرفته می شــود. زمانی که عرض پنجره 

شــما از ســه متر به باال تجاوز می کند، از پنجره دوجداره آکاردئونی استفاده می شود.

زیبایی این پنجره ها بســیار باال اســت و می تواند به بالکن خانه شــما جلوه ی منحصربه فردی بدهد.
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12- پنجره دو جداره دو لنگه بازشو )فرانسوی( :
این مدل پنجره دوجداره، دو لنگه ی مختلف دارد که از دو طرف باز می شــوند. میان این دو لنگه هیچ 

ســتون یا چیز اضافی وجود ندارد و فضای میان آن کاماًل خالی اســت. البته این به معنای عایق نبودن 

این مدل پنجره دوجداره نیســت. این پنجره را به نوعی طراحی کرده اند که هم زیبایی منحصر به فردی 

دارا باشــد و هم از کیفیتی بسیار باال.

از دیگر ویژگی های پنجره دوجداره دو لنگه بازشــو فرانســوی می توان به قابلیت نصب انواع مدل های 

تک  حالته و دو حالته بر روی آن ها اشــاره کرد. شــما می توانید این پنجره ها را بر روی محورهای عمودی 

یــا افقــی باز کنید که هر کدام زیبایی خاص خودش را دارد.
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13- پنجره دو جداره فولکس واگنی :
این مدل پنجره دوجداره نســبتا گران قیمت اســت و دلیل آن نیز یراق آالت خاصی اســت که در آن به کار 

می رود. مدل باز شــدن پنجره دوجداره فولکس واگنی مانند درهای ون فولکس واگن اســت. این پنجره 

روی ریل ها تا ۴۵ درجه باز می شــود و فضایی اشــغال نخواهد کرد.

دیگر ویژگی منحصر به فرد این پنجره  دو جداره در مقایســه با پنجره دوجداره کشــویی اســت. در پنجره  

های دوجداره کشــویی اتالف انرژی نســبتًا زیادتر اســت و از نظر زیبایی نیز چندان جلوه ی خوبی ندارند. 

اما پنجره دوجداره فولکس واگنی بســیار زیباتر و کارآمدتر از پنجره دوجداره کشــویی هستند 
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معرفی مواد سازنده ی پنجره دوجداره :

همانطور که گفتیم پنجره دوجداره از ســه ماده اصلی به نام : پروفیلupvc و شیشــه دوجداره و یراق 

آالت تشــکیل شــده اســت در ادامه هر کدام از این مواد را برای شما شرح میدهیم تا شناخت کامل پیدا 

کنید:

1- پروفیل upvc  : از مواد اولیه پروفیل های upvc شــامل ۵۷٪ نمک و ۴۸٪  نفت خام اســت. از آنجا 

که درصد نفت در upvc کم اســت، می توان بیان کرد که این ماده نســبت به ســایر پالستیک ها از ذخایر 

اندک نفت در طبیعت ســهمی ناچیز دارد. از طرفی منابع نامحدودی نمک نیز در دنیا وجود دارد و این 

موارد باعث برتری upvc می گردد.

2- شیشــه دوجداره : از الیه های مهم در عایق پنجره دوجداره بوده و میتوان گفت از الیه های مهم در 

آب بندی و عایق بندی پنجره دوجداره می باشــد و شــامل دو الیه  شیشــه است که توسط اسپیسر های 

آلومینیومی از هم جدا شــده اند. و درون این اسپیســر ها از مواد ضد رطوبت پر شــده است و بین دو 

الیه شیشــه با گاز آرگون تزریق می شــود. در واقع  این دو الیه و گاز عایق حرارتی را در شیشــه دوجداره 

ایجاد می کنند و با توجه به انتقال حرارتی کمی که دارد باعث کاهش اتالف انرژی از طریق شیشــه ها 

می شوند.

3-  یراق آالت پنجره دوجداره  : داری برند های مختلف بر حســب نوع بازشــو می باشــد شاید تاکنون 

حتی متوجه نشــده باشــیم که یراق آالت دوجداره چه کاربردها و ویژگی هایی دارند و چقدر باز و بســته 

کــردن پنجــره را راحت تــر میکند و یکی از مهم ترین کاربردهای یراق آالت  کاربردی بودن و زیبایی آن ها 

اســت. یراق پنجره دوجداره مارک های ایرانی ، ترک ، آلمانی در بازار ایران موجود اســت که بیشــتر از 

مارک های ترک اســتفاده میشــود البته بر حســب قیمت میتوانید برند یراق خود را انتخاب کنید.

بنابراین قیمت پنجره دوجداره )پنجره upvc( به 3 عامل باال خصوصا نوع برند پروفیل upvc بســتگی 

دارد. قیمت پنجره دوجداره های زیر آپدیت نشــده برای دانســتن قیمت های دقیق تر لطفا با شــرکت 

تماس حاصل نمائید .
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قیمت پنجره دوجداره های زیر آپدیت نشــده برای دانســتن قیمت های دقیق تر لطفا با شــرکت تماس 

حاصل نمائید :

قیمــت پنجــره دوجــداره: 2,135,000تومــان                    قیمت پنجره دوجداره : 1,804,000 تومان
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قیمــت پنجــره دوجــداره : 499,000 تومــان                 قیمت پنجره دوجداره : 3،645,000 تومان 

قیمــت پنجــره دوجــداره : 3,140,000 تومــان                قیمت پنجره دوجداره: 2,200,000 تومان
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قیمــت پنجــره دوجــداره : 2,640,000تومــان                قیمت پنجره دوجداره  : 2,310,000 تومان

قیمــت پنجــره دوجــداره : 4,415,000 تومــان              قیمت پنجره دوجداره : 3,150,000 تومان
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قیمــت پنجــره دوجــداره: 2,043,500 تومان            قیمت پنجره دوجداره : 2,570,000 تومان

قیمــت پنجــره دوجــداره: 3,130,000 تومــان               قیمت پنجره دوجداره : 2,669,000 تومان
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قیمــت پنجــره دوجــداره : 2,270,000 تومان             قیمت پنجره دوجداره : 5,125,000 تومان

قیمــت پنجــره دوجــداره: 4,170,000 تومان              قیمت پنجره دوجداره : 3,675,000 تومان
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قیمــت پنجــره دوجــداره: 5,250,000 تومان              قیمت پنجره دوجداره: 6,350,000 تومان

قیمت پنجره دوجداره : 13,440,000 تومان


