
 

سقفهاي شيشه اي از تنوع   .باشد   شيشه اي ميتنواند يك سقف شفاف، مات و يا دكوراتيو با نوردهي باال  سقف
سقف شيشه اي متناسب و خالقانه اي را طراحي و اجرا نمود.   بااليي برخوردار هستند، با الهام از محيط ميتوان

با  اري موارد از سقف شيشه ايميتوانند تخت، هرمي و يا كروي شكل باشند، در بسي سقف هاي شيشه اي
نورگير نباشد  ياد ميشود. معماران ساختمان در بخشهايي كه امكان استفاده از پنجره هاي اسكاي اليت عنوان

دنيا مثل اروپا كه از نور خورشيد كمتري   نورگير ميكنند. در بعضي از مناطقمبادرت به بهره گيري از سقف 
 .از سقفهاي شيشه اي وجود دارد بهره ميبرند عالقه زيادي به استفاده

 كاژه توليد كننده سقف هاي نورگير شيشه اي دكوراتيو 

 ير دكوراتيو با تكنيكعالوه بر طراحي و ساخت نورگيهاي سقفي معمول كاژه توليد كننده تخصصي سقف نورگ
كشور اجرا   نيز ميباشد. كاژه در اين خصوص پروژه هاي بسياري را در سطح كشور و خارج از  استين گالس 

به عنوان يك سقف   بد شيشه ايگن  .نموده است. كه برخي از اين پروژه ها در پايين اين صفحه آمده است
 با ميتوانيد همينطور  شما  شركت ميباشد. شيشه اي دكوراتيو يكي از پروژه هاي پر تكرار و محبوب اين

سايت پروژه هاي بيشتري را مورد بررسي قرراد دهيد و با عملكرد   همين در  پروژه فيلمهاي صفحه مراجعه
كاراپست   شده سقف شيشه اي و تزئيني و محدب شركت آشنا شويد. يكي از پروژه هاي اجرا كاژه بيشتر

 .ميفرمائيد ميباشد كه در زير فيلم كوتاهي از نصب اين پروژه را مالحظه

در اينجا منظور از سقف نور گير شيشه اي سقف هاي دكوراتيوي هستند كه با تكنيك ها مختلف ساخته  
پر كاربرد هستند شيشه هاي    نيز بازسازي ساختمان  و دكوراسيون داخلي كه در  ميشوند از جمله اين تكنيكها 

يت مفصل به آن غيره كه در بخشهاي ديگر اين سا استين گلس ، شيشه هاي ويتراي ، شيشه هاي منقوش و
ساخت اين نوع سقف شيشه اي معموال توسط هنرمندان صنعت شيشه و به   پرداخته شده است. طراحي و

سقفهاي دكوراتيو  انجام ميگيرد. در واقع به هر پروژه به عنوان يك اثر هنري ميتوان نگاه كرد، صورت دستي
يشوند. به عنوان مثال اگر شما تمايل به م ساخت كاژه با توجه به كاربري آن با تكنيك هاي متنوعي ساخته



هاي رنگي داريد كه در معرض نور مستقيم آفتاب قرار دارد با يك  داشتن يك نورگير دكوراتيو با شيشه
با تكنيك  ميشود. و اگر به دنبال يك سقف شيشه اي دكوراتيو كاذب با نور مصنوعي هستيد  تكنيك ساخته

متفاوت خواهد بود از اينرو پيشنهاد   هزينه تمام شده در هر مورد ديگري ساخته ميشود. طبعا نوع اجرا و
 .كارشناسان اين سازمان بهرمند شويد ميگردد حتما در اين خصوص از مشاوره

 

پروژه هايي كه در اين سايت  اين شركت اجراي سقف شيشه اي ساده را نيز در دستور كار خود دارد. تمام اما
اجرا نمود. پيشنهاد ما براي اجراي سقف نورگير به غير از   درج گرديده را هم ميتوان با شيشه هاي ساده نيز

براي  فاده از شيشه هاي ايمن سكوريت ميباشد. استفاده از شيشه هاي خامالزام است شيشه هاي دكوراتيو،
سكوريت به عنوان شيشه ايمن   پاسيو و سقف نورگير ديگر منسوخ شده است. در اكثر موارد شيشه هاي

سكوريت هم استفاده نمود. يك  -ميتوان از شيشه اي ليمنت كفايت ميكند، اما براي باال بردن ضريب امنيت
سازه  حسب طراحي از بخشهاي مختلفي ايجاد شده باشد، به عنوان مثال در قسمتي از  گير ميتوان برسازه نور 

با استفاده از فريم هاي خالقانه  نورگير از شيشه هاي تخت استفاده شود و در بخشي ديگر از شيشه هاي خم،
سازه سقف نورگير بايد با  طراحي و اجرا نمود. اين تغييرات در  ميتوان سقف شيشه اي زيباتري براي محيط

نگاه تخصصي به   ظرافت صورت پذيرد. طراحان كاژه با اشراف بر ويژگيهاي يك سازه و همينطور  دقت نظر و 
معماري و دكوراسيون محيط مورد نظر شما   محدوديت هاي كار با شيشه ميتوانند كه سازه نورگير متناسب با

  مشاوره با كارشناسان ما در  قبل از هر تصميمي حتما برايپيشنهاد ميشود  طراحي و اجرا نمايند. از اينرو
 .ارتباط باشين



 

 هرم شيشه اي سقف شيشه اي بينظير براي ساختمان با طراحي و معماري مدرن 

متنوع ميباشد.   در زمينه سقف نورگير شيشه اي براي معماري ساختمان با سبك كالسيك بسيار  كاژه  توليدات
در قامت يك سقف   هرم شيشه اي گرفته ايم، اما گزينه اي ويژه و سازگار با ساختمانهاي مدرن هم در نظر
سازه نورگير را با مقاطع مختلف ميتوان ساخت. در   نورگير در معماري مدرن بسيار با شكوه به نظر ميرسد. اين

 پايين صفحه آورده شده ميتوانيد سقف نورگير شيشه اي و هرمي آقاي خواجه بين پروژه هاي اجرايي كه در 
شكل شيشه اي بر حسب  اميري را مورد بررسي قرار دهيد. ابعاد شيشه هاي مورد استفاده در سازه هرمي

بخش بندي نمود. تجربه گفتگو با معماران و سازندگان   ابعاد و اندازه سازه فلزي و همينطور ارتفاع آن ميتوان
 وان نورگير از بخش بندي كمترياست كه عالقمند هستند كه هرم شيشه اي به عن اين موضوع نمايانگر شده

 اسكاي اليت مثال در ابعاد كوچك برخوردار باشد. تا حدي ميتوان به اين خواسته جامه عمل پوشاند، به عنوان

گرفتن محدوديت هاي ابعاد   ي اجرا گردد. ولي در ابعاد بزرگ ضمن در نظرهرمي ميتواند بدون بخش بند
شيشه هزينه هاي ساخت، حمل و نصب افزايش پيدا ميكند   شيشه با دانستن اين امر كه با بزرگ كردن ابعاد

 .ميتوان تصميمگيري كرذ



 

 ( sky light ) طراحي و ساخت انواع اسكاي اليت 

گفته ميشود. اين سقف نورگير  اسكاي اليت  به سقفي كه نور خورشيد را به داخل ساختمان هدايت كند
موجود در بازار باشد. سقف شيشه اي به عنوان يك اسكاي   ميتواند از جنس شيشه و يا از ديگر متريالهاي

 يا مات طراحي و ساخته شود و همينطور اسكاي اليت را ميتوان متناسب با معماري اليت ميتواند شفاف و
چند ضلعي ) يكي از محبوب   مقاطع مختلف ( مربع، مستطيل وساختمان طراحي و اجرا نمود. هرم شيشه اي با 

نصب پروژه هرم شيشه اي و نورگير پروژه ويالي آقاي   ترين اسكاي اليت ها ميباشد.در زير فيلم كوتاهي از 
 .شده است لطفا مالحظه فرمائيد خواجه اميري قرار داده

 راتيو براي پاسيو طراحي و ساخت سقف شيشه اي دكو 

شيوه هاي مختلفي اجرا  يكي از بخشهاي نامين نور ساختمان ميباشد، اين سقف نورگير را ميتوان به پاسيو
استفاده از برگه هاي پلي كربنات به عنوان پوشش   نمود. يكي از مرسوم ترين روشهاي اجراي سقف پاسيو

 ند كاربراني كه براي اين بخش از منزل اهميتتقريبا مقرون به صرفه، اما هست سقف ميباشد. سقفي سبك و
پاسيو كيفيت بيشتري را   ويژه قائل شده و از آن بهره برداري بيشتري ميكنند. اجراي سقف شيشه اي براي

تبديل به فضايي فرحبخش با گياهان ميكنند. در پروژه  تضمين ميكند. بعضي هم با توجه مضاعف، اين مكان را



كالسيك در نظر گرفته  شيشه هاي تزئيني را شده در منطقه سهيل تهران سقفي بااج  سقف شيشه اي دكوراتيو
صب اين سقف شيشه اي را ميتوانيد در زير مراحل ن شده كه به زيبايي يك پاسيو دلنشين افزوده است. فيلم 

 .مالحظه بفرمائيد

  


