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چکیده این مطلب : تفاوت پنجره ریلی کشــویی نســبت به ســایر پنجره ها.قیمت پنجره ریلی کشویی 

به چه صورت اســت؟ مزایا و معایب پنجره ریلی کشــویی چیســت؟ بیرون آوردن پنجره کشویی به چه 

صورت اســت؟ ســاختار و عملکرد پنجره کشــویی به چه صورت است ؟ آیا پنجره کشویی رنگبندی دارد؟

خب می رســیم به یکی از بهترین نوع های پنجره دوجداره یعنی پنجره ریلی کشــویی که از محبوب ترین 

پنجره ها هســتن و طرفداران زیادی داره. پنجره ریلی کشــویی را میتوان در محیط های مختلفی نصب 

کرد. دو نوع پنجره ریلی کشــویی وجود داره که شــامل پنجره کشــویی یک لنگه و پنجره کشویی دو لنگه.

پنجره ریلی کشــویی یک لنگه فقط یکی از لنگه ها به حالت کشــویی باز می شــوند و در پنجره ریلی 

کشــویی دولنگه ،هر دو لنگه قابلیت باز و بســته شــدن به صورت کشویی را دارند.شرکت تک پنجره از 

دو نوع پروفیل برای پنجره کشــویی اســتفاده می کند که شــامل هافمن و ویستابست می باشد. پنجره 

کشــویی ریلی از فیتینگ کمتری برخوردار اســت به همین دلیل در تولید آن و انتخاب نوع پرفیل و نوع 

یراق االت باید دقت شود.
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بهتر اســت در پنجره کشــویی از دو قاب متحرک بر روی یکدیگر اســتفاده نشود،زیرا قاب فوقانی با گذشت 

زمان در اثر فشــار به قاب زیرین باعث می شــود پنجره زیرین دچار فشــار و آسیب شده و دیگر به راحتی 

باز نمی شود.

تفاوت پروفیل هافمن و ویستابست در پنجره ریلی کشویی :

1- در پنجره ریلی کشــویی هافمن ،عرض پروفیل 10 ســانتی متر می باشــد و در پنجره ریلی کشویی 

ویستابســت عرض پروفیل 6 سانتی متر می باشد.

2- پروفیل ویستابســت برای پنجره کشــویی ریلی یک لنگه و دولنگه مناســب است.  با پروفیل هافمن 

امکان ســاخت پنجره 3 لنگه و 4 لنگه که در آن قســمت های وســط باز شود .وجود ندارد.
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تفاوت پنجره ریلی کشویی تک ریل و دو ریل :

1- پنجره های تک ریل عایق بهتری نســبت به پنجره کشــویی دو ریل دارد.

2- پنجره دو ریل هر دو لنگه قابلیت بازشــو را دارند ولی تک ریل فقط یک لنگه آن قابلیت بازشــو دارد.

3- قیمت پنجره کشــویی تک ریل بیشتر از دو ریل است.

4- عرض ســطح مقطع پنجره های تک ریل بزرگ تر از دو ریل می باشــد.

مزایای پنجره ریلی کشویی نسبت به سایر پنجره ها :

1- پنجره کشــویی نیاز به فضای کمتری برای باز و بســته شــدن دارد و مناسب برای محیط های کوچک 

اســت.چرا که در محور افقی بصورت خطی باز و بســته می شود.

2- پنجره کشــویی برای آشــپزخانه هایی که نیاز به تهویه بیشــتری دارد و همچنین خانه هایی که بالکن 
کوچکی دارد و اتاق خواب و مطبخ و همچنین حمام و اتاق خواب مناســب اســت.)حداقل عرض برای 

پنجره کشــویی ریلی در هر مکان 2 متر می باشد.(
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3- پنجره کشــویی امکان نصب توری ثابت و پلیســه را دارد.
4- مناسب برای فضاهای کوچک

5- نســبت به ارتفاع و عرضی که برای نصب اشــغال می کند،دارای فضای دسترســی مناسبی به بیرون 
است.

6- عیب پنجره ریلی کشــویی نســبت به پنجره های دیگر این اســت که به تعمیر و نگه داری بیشتری نیاز 
دارد.

7- پنجره کشــویی یو پی وی ســی به دلیل حالت ریلی و منافذ بین غلطک ها از عایق کمتری نســبت به 
دیگر پنجره های ریلی برخوردار اســت.

8- در پنجره ریلی کشــویی upvc از نوار درزگیر و هوابندی اســتفاده می شود.

9- پنجره کشــویی به دلیل ریلی بودن آن از محبوب ترین پنجره هاســت.
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10- قیمت پنجره دوجداره ریلی متوســط است.

11- عدم ایجاد مزاحمت در هنگام اســتفاده از پرده

12- پنجره دوجداره کشــویی ریلی در مقایســه با پنجره های آهنی بدون تردید عایق بندی فوق العاده 

باالتری دارند .در واقع پنجره های آهنی تک جداره لوالیی اصال عایق مناســبی ندارند.

معایب پنجره ریلی کشویی چیست؟

1- این نوع پنجره ها نســبت به پنجره های تک حالته و دوحالته از درصو عایق کمتری برخوردار هســتند.

2- تمیز کردن پنجره های ریلی ســخت تر از نوع های دیگر پنجره اســت وو این به دلیل قرار گرفتن ریل 

ها بر روی هم می باشد.

3- پنجره های ریلی برای مناطق پر ســر و صدا و مناطق پر گرد و غبار مناســب نمی باشــد.
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نظافت پنجره ریلی کشویی :

در پنجره های کشــویی ابعاد قاب های آن باید طوری طراحی گردد که در حالت باز ناحیه ای از شیشــه 

ها بین دو قاب گیر نکند زیرا در این صورت پس از مدتی آن قســمت از شیشــه کدر شــده و زیبایی خود 

را از دست می دهد

آیا پنجره کشویی ریلی مدل های رنگی نیز دارد؟

در  پنجره های ریلی کشــویی نیز میتوان از مدل های رنگی اســتفاده کرد .این نکته قابل ذکر اســت که 

پنجره ریلی کشــویی حساســیت آن در برابر ســایش رنگ پروفیل بیشتر است بنابراین در صورتیکه از مدل 

های لمینیت کشــویی و یا رنگی اســتفاده می شــود باید از متریال مرغوب استفاده کرد .در این صورت 

با قربار گیری و حرکت ریلی قابها دچار آســیب و از بین رفتن رنگ نمی شــود . البته با ریگالژ درســت نیز 

میتــوان از این عیب جلوگیری کرد.
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عملکرد پنجره دوجداره کشویی ریلی :

پنجره کشــویی توســط غلطک روی ریل حرکت می کند این امر باعث دشــواریه عایق بندی می شود.

برای حرکت روان تر فریم کشــویی بر روی ریل ،بین پروفیل لنگه ثابت کشــویی و پروفیل فریم متحرک 

از غلطک اســتفاده می شــود بنابراین اســتفاده از غلطک های باکیفیت بسیار در حرکت بهتر ریل تاثیرگذار 

هستند.

آموزش بیرون آوردن لنگه پنجره ریلی کشویی :

هر چند وقت یکبار الزمه که پنجره ها رو تمیز کنیم در رابطه با پنجره کشــویی اول باید لنگه بازشــو رو 

از چارچوب فریم کشــویی در بیاریم ،برای اینکار ابتدا باید پیچ قطعه گردگیری که در قســمت باالی لنگه 

بازشــو هســت رو باز کنیم و حاال گردگیر رو از لنگه جدا کنیم ،بعد حاال لنگه بازشــو رو به ســمته باال میبریم 

تــا بتونیــم اون رو از ریل پایین خارج کنیم و تمام .

قیمت پنجره ریلی کشویی:

قیمت پنجره دوجداره ریلی کشــویی بســتگی به نوع بازشــو پنجره دوجداره و نوع پروفیل )برمبنای وزن 

آن محاســبه میشــود،پروفیل کشــویی از پروفیل های دیگر بزرگتر است( و ارتفاع و عرض پنجره و نوع 

یراق پنجره دارد. قابل ذکر اســت که هزینه نوع شیشــه دوجداره و حمل و نقل و هزینه نصب بر روی 

قیمت پنجره دوجداره ریلی کشــویی اعمال شــده اســت.قیمت پروفیل و یراق کشویی با توجه به تک 

حالته و دوحالته بودن پنجره دوجداره متفاوت می باشــد.اما به طور کلی قیمت یراق کشــویی کمی بیشــتر 

از یراق پنجره تک حالته می باشــد.

برای اطالع دقیقتر از قیمت پنجره ریلی کشــویی لطفا با شــرکت تک پنجره تماس حاصل نمائید.
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