
 

 

 کاتالوگ نمای شیشه ای ساختمان 

و درخواست های مشتریان در این خصوص، اقدام به راه اندازی فعالیت های تخصصی در  باران دُر با توجه به نیاز بازار صنعت ساختمان ، ایجاد زمینه های تخصصی و فنی در شرکت 

ه ها به صورت کامال تخصصی و حرفه ای ، باران دُر تنها و  پروژ  زمینه نما های شیشه ای نمودیم،به همین منظور و در راستای ارائه بهترین خدمات ، جلب رضایت مشتریان و انجام 
 . ی اسپایدر و نمای کرتین وال فعالیت میکندتنها در زمینه نماها

 

 کاتالوگ نما های شیشه ای باران دُر  فهرست مطالب

 نمای اسپایدر  •

 انواع نمای اسپایدر  ✓

 کاربرد نمای اسپایدر  ✓

 یای و معایب نمای شیشه ای اسپایدر مزا ✓

 نحوه نصب نما های اسپایدری ✓

 اسپایدری نمای در شده استفاده شیشه انواع ✓

 کرتین وال نمای  •

 انواع نمای کرتین وال  ✓

 کاربرد نمای کرتین وال  ✓

 یای و معایب نمای کرتین وال  مزا ✓

 نحوه نصب نمای کرتین وال  ✓

 باران دُر  سال اخیر 3بررسی برخی از پروژه های اجرایی  •



 

 

 نمای اسپایدر

به سازه   یااتصاالت نقطهبه وسیله  ی نمااسپایدر شیشه هاشیشه ای نمای در  . شودساختمان نیز تلقی می مدرن  ینماها  ست که جزستایخود انمای  ینوع  دیاسپاشیشه ای  ینما

 کیوال المل به عنوان   نیکرت ینما این مورد در شایان ذکر است،نخواهند کرد  مشاهده را  یفقا یا و یسازه عمود چ یهوقتی که از بیرون به نما نگاه میکنند راد اف  ومی شوند متصل 
 . گرددی م نیی تع یمهندس مینما توسط ت  یو کاربر یطیمح طیتوجه به شرا و مدل شیشه بانما بالمانع بوده  نیدر ا ای شهی. استفاده از هرنوع ساختار ششده است ضعف مطرح 

 

 انواع نمای اسپایدر 

 تقسیم می شود:  یبه سه دسته کل دریاسپا ینما

 یلوله ا دریاسپا •

   یکابل دریاسپا •

 گلس   نیف دریاسپا •

 .آن ها وجود ندارد نیب یتفاوت هیچ  شهیبا ش آالت راقیدر اتصال و درواقع آنهاست  بانیدر سازه پشتسه سیستم  نیتفاوت اعمده 

 ی لوله ا دریاسپا ینما

گردد.  یاستفاده م ریو ارتعاش گ یفوالد  یاز لوله ها مدل برای پشتیبان سازه نیاست. در ا یلوله ا دریاسپانمای  دنیا در دریاسپاشیشه ای  ینوع نما نیو پرکاربردتر  نیتر متداول

  میدارد که بعد از محاسبات توسط ت یبستگ ژهپرو ییایجغراف تیموقع  و شهیش یمدول بند ، شهی وزن شهمچون  یبه عوامل مختلفسیستم لوله ای در  شده ی استفادهلوله ها قطر
کار   ییبایز سبکی و دریآالت اسپا راقیآن با  بیترککنند و دلیل آن این است که  یاستفاده مسازه در  لیستا یاز لوله هاکشور ما اغلب  در . گردد  یمشخص مباران دُر شرکت  یفن

 افزایش دهد. را 

 



 

 

 

 گلس  نیف  دریاسپا ینما

است که   یا شهی سازه تمام ش کی واقعبا نمای لوله ای را می توان به جایگزینی لوله های فوالدی با تیغه های شیشه ای درسازه دانست . نمای فین گلس در  گلس   نیف  تفاوت نمای

های   غهی کند.نحوه اتصال ت  یجنس فوالد عمل م از یقو بانیپشت کی همچون  یکیاستات یروهایدر مقابل ن  اصوال یعنی، کند یعمل م  نیز باد یروی در برابر ن ریارتعاش گ هیبه عنوان 
پروژه ارائه خواهند  اجرای در صورت نیاز کارشناسان باران دُر این توضیحات را به شما در حین که و کاملی ست  یفن حاتیتوض ازمندین دریآالت اسپا راقی وسقف کف ، به  یا شهیش

 کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ی کابل دریاسپا ینما

 شهیش یها غهیت ستمیس نیدر اشوند .  یمطراحی و اجرا   ستمیمعلق در س یو کابل ها شهیبا استفاده از ش، نمای اسپایدر کابلی  پیداست زیشگفت انگ ینماهمانطور که از نام این 

های قدرتمندی داشتن سازه محاسبات بسیار دقیق و   ازمندی خرپا نیا  یکابل دریاسپا ینما یو اجرا  ی.طراحداده اند رومند ین  یبه کابل ها اخود ر یجا لیاستفوالد و   یلوله ها،  یا
 است .  االترنسبت به سایر مدل ها بتمام شده  متیاجرا ق  یسختبه خاطر  لیدل  نیبه هم .ست 

 

 کاربرد نمای اسپایدر 

 اداری و تجاری و بعضا در ویال های لوکس مورد استفاده قرار می گیرد .   یهادر ساختمان بیشتر  دریاسپاشیشه ای  ینما

 ای نمای اسپایدر شیشه ای یمزا

 سهولت نصب  •

 کامل نما  تیشفاف •

 سازه و اتصاالت پایین  وزن •

 ها  شهیش انواع استفاده از امکان •

 ده ی چیسطوح پسریع اجرا  امکان •

 تنوع م یها یکاربر یبرا دریاسپا یهاستم یس تنوع •

 باد و زلزله  همچون  یعی طب یروهایدر برابر ن مقاومت •

 نمای شیشه ای اسپایدر  بیمعا

 سازه یبندآب  ح یصح یبه کنترل مداوم جهت اجرا ملزم •

  نصب در هنگامدارد  وال  نیمشابه مانند کرت یها  ستمیبا س سهیعمران در مقا نیو کنترل توسط مهندس ای دقیق به محاسبات سازه  ازینبه دلیل اینکه این سیستم  •

 رو شود.  بهبا مشکل رو  دریاسپا ینما یدر محسابات رخ دهد ممکن است نصب و اجرا یمتر  یلی م یخطا ها یکه حت یصورت

 نحوه نصب نمای اسپایدری 

 ها  شیشه کردن سوراخ به وسیله اسپایدری شیشه ای نمای •

 هزینه طراحی، نوع به بسته است ممکن اما است،از روش سوراخ کردن شیشه  تر اقتصادیغالبا  روشاین . نگهدارنده  های بست از استفاده با اسپایدری شیشه ای نمای •
 . باشد داشته بردر را دیگری افزاری سخت های



 

 

 اسپایدری  نمای  در شده  استفاده شیشه انواع

 لیمینت  شیشه •

 سکوریت شیشه •

نسبت به  اسپایدری نمای برای سکوریت شیشه از استفاده شده تمام هزینه ضمنا. هستند شیشه ای اسپایدر نمای در نصب برای گزینه بهترین سکوریت های یشهش
 . است شیشه های لمینت بسیار بیشتر

 نمای کرتین وال 

ها   المل.  گیرند و قرار می آن نصب روی  بر که شیشه ها  است  آلومینیومی  های  پروفیل نام  المل. شود می لس  فریم  و المل  نمای  نوع  دو شامل  وال  کرتین  در حالت کلی نمای

وقتی که صنحبت  .دارد ایسنتا خود سناختاری که  اسنت  سناختمانی  مدرن نمای سنیسنتم یک  المل، نمای کرتین وال یا نمایباشنند.  آلومینیومی  چوب و  می توانند از جنس فوالدی،

 را ایمرده بار  گونه هیچ   دهد و مربوطه قرار می  هایکشی شاسی  و  هاالمل روی بر را  شیشهقسنمت فوقانی    وزن سننگینی سناختاریسنت کهما  منظور  از سناختار خود ایسنتا میکنیم  

 . )نمای فریم لس(دارد خود از قبل نسل به نسبت خاصی زیبایی که رودمی شمار به خشک نماهای دسته جزء وال کرتین همچنین نمای.کندنمی تحمیل ساختمان بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    وال کرتین نمای انواع

 کپ   فیس دار درپوش نمای •

در   و گرددنصب می  آلومینیوم سازه روی بر مستقیما شیشه وقرار داده نمیشود   شیشه دور  فیس کپ وال  کرتین نمای در آلومینیومی قاب شیشهدر ساخت این مدل از نما ، 
 های الستیک از وقرار گرفته  آلومینومی های درپوش نیزهلدر  این روی بر نهایت در. میکند  هلد را یشهشده ش پیچ  المل پایه روی بر که دارنده نگه پروفیل یکنهایت 

 .شود می استفاده سیستم نهایی بندی آب جهت مخصوص

 

 

 یوچنل  وال  کرتین نمای •

  میزانهمچنین   و ها  مدول ابعاد و شیشه اتصال نحوهعلت  به یوچنل سیستم اجرایشایان ذکر است که نصب و  ،است صرفه به  مقرون و سبکنمای  یکسیستم یو چنل 
 .است در سازه اسپایدری شکل U اسپیسرهای علت نامگذاری این نما وجود. شود  نمی توصیهبه هیچ وجه  زیاد ارتفاع با ساختمان در بار تحمل



 

 

 



 

 

 کاربرد نمای کرتین وال 

  و انتخاب مورد  ساز و  ساخت و عمرانی های پروژه اغلب در ای شیشه وال کرتین کرتین وال بیشتر برای ساختمان های با ارتفاع کم مناسب می باشد ، با این وجود نماینمای 

 گیرد.   می طراحان و معماران قرار اجرای

 یای و معایب نمای کرتین وال  مزا

 . شودمی  داخل بهنور و گرما  ورود از مانعنمای کرتین وال  ▪

 .کندمی  فراهم ساختمان بیرون از را اضافی صوتی عایق ▪

 . ساختمان داخل به رطوبت و آب نفوذکاهش  ▪

 .کننده خیره و فرد به منحصر نمای ▪

 .مناسب برای ساختمان های تجاری ، اداری و مسکونی  ▪

 

 وال  کرتین ایشیشه  نمای معایب

  شیشهفوالد و  به است ممکن  کار اتمام زمان در نما این مثال.  اشاره کرد  وال  کرتین نگهداری و ساخت به مربوط اضافی هایهزینه ی زیبا می توان به نما ایناز جوانب منفی 

 . کند  پیدا احتیاج فیاضا

 . شوند پذیرآسیب  هوا و آب عناصر برابر در توانندمی  شده استفاده هایمتریال همچنین 

 خود نوبه بهه همین امر باشد ک جوی نامساعد شرایطو علت آن می تواند .  باشند پروژه در اتمام تأخیر اصلی دالیل از یکی توانندمی  هاوال  کرتینضمنا باید یاد آور شد که 

 . شود انسانی نیروی و کار نیروی برای اضافی هایهزینه   تحمیل به منجر تواندمی 

 وال  نیکرتنمای شیشه ای نصب  نحوه  

هر پودر نصب    یبراکت در امتداد المل رو یبست هاو المل ها تراز و عالمت گذاری می شوند ستون ها,  یری نقشه و محل قرارگتعیین از  بعدوال   نی نصب کرت در

و  چ یالمل پ یرو یکه با سوراخ کارقرار دارد  ییایبه صورت لوبهایی  چ یبراکت ها پ یرو.   ردیگی  مقرار المل  هر دو طرفدر بوده و  پسیکل هیبراکت ها شب عملکرد.گرددیم

ناسان باران دُر با توجه به اینکه توضیحات فنی در این خصوص را در یک قاب نمی توان خالصه کرد پیشنهاد میکنیم در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با کارش .شود  یمهره م

 به صورت مستقیم ارتباط بگیرید. 

 

 

 سال اخیر  3نمودار برخی از پروژه های اجرایی 

 متر مربع نمای کرتین وال   1800اجرای بیش از  ✓

 متر مربع نمای شیشه ای اسپایدر 48000اجرای بیش از  ✓



 

 

 

 

 

نمای شیشه ای اسپایدر

نمای شیشه ای کرتین وال
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