
 
ايراني عالقه بسياري به  شيشه اي سقفي كروي با پوسته شفاف و دكوراتيو. از دير هنگام در معماري گنبد

يك طاق مدور از شيشه است كه با   گنبد شيشه اي  .طاقها و سازه هاي گنبدي شكل نشان داده شده است
نبد انتشار دهد. گنبد شيشه ميتواند نور كامال مناسبي را به فضاي زير گ عبور نور طبيعي يا نور پردازي مناسب

ميتواند با تركيبي از  استين گلس ( استين گالس ) از دست ساخته هاي منحصر به فرد انسان است كه اي
كماني از نور را به داخل خانه و يا محيط پيرامون  شيشه هاي رنگي، تراش خورده و گاها پتينه شده رنگين 

  ين گلس ) ميتواند با الهام از معماري داخلي ساختمان وگنبد شيشه اي است ) سازه بگستراند. اين سازه
 .رنگهاي استفاده شده در بناي موجود طراحي و پياده سازي شود

كاربراتن با  كننده انواع گنبد با پوششهاي متفاوت و متنوع ميباشد. به دليل آشنايي بيشتر كاژه توليد
 .دكوراتيو و از نوع استين گالس ميپردازيم بدهايگنبدهاي شيشه اي معمول در ابتدا به آشنايي بيشتر با گن

 
 گنبد شيشه اي استيند گلس ( استين گالس ) 

فرهنگ و معماري ايراني   بيان دقيقتر، شيشه هاي آكنده از رنگ كه از ديرباز نقشي بارز در گوشه گوشه به
اي كم نظير چون مسجد نصيرالملك در شيراز، كه حتي  نمونه داشته است. از كاخ گلستان در تهران گرفته تا

چشم  ي دست به دست گشته و بهغريبه باشد اما تصاويرش بارها و بارها در فضاي مجاز  اگر نامش براي كسي
نام  Stained Glass  يا شيشه استين گالس  شيشه نقشينه،  همگان آشناست. اين هنر خوش رنگ و لعاب، كه



گاه نشان از بخت بلند و  است، گه بدها نقش مهمي در معماري مناطق كويري ايران ايفا كردهگرفته و همچون گن
موارد نيز روحي لطيف به ساختار خشك و رسمي كوير بخشيده و   دارايي صاحب خانه داشته و در بسياري از 

 .از خشت و سنگ را به آنها بازگردانيده است رنگ، اين جزء غايب

 

هاي  رسد كه نشانهمي  سال پيش از ميالد ٦٨٠٠هاي ايراني به بيش از گنبد، اين عنصر محبوب سازه قدمت
، به دوران  گنبدي در فرهنگ ايران زمين آن در دشت دزفول كشف شده است؛ اما نقطه عطف ساختار 

را به خود گرفته تا كامال با گنبدهاي ديگر ملل به لحاظ ساختار و   گردد كه شخصيتي منحصرساسانيان باز مي
وردي خان اصفهان و مسجد  ها، چون مسجد اهللامتفاوت باشد. نمونه هايي پرشماري از آن در عبادتگاه ظاهر

 .خوردجامع يزد به چشم مي

 نحوه ساخت و نصب گنبد شيشه اي استين گالس 

هر چيز هنرمند   هاي استين گالس توسط دستان هنرمند شيشه گر ساخته و پرداخته ميگردد. قبل از  شيشه
نقشه ابتدا شيشه   تهيه ميكند. طبق اين براي ساخت شيشه استين گالس يك نقشه دقيق از الگوي اجراي كار 

كوچكتر و با دقت خاصي برش ميخورند. و پس از آن طبق طرح با يك فلز   هاي پتينه شده و رنگي در ابعاد
الگو و  شيشه ها قبل از اجراي كنار هم منتاژ ميگردد، در ساخت گنبد شيشه اي با اين لدكيم نام مخصوص به

قالب اصلي كار ميباشد و شكل و  نقشه، سازه فلزي ساخته ميشود. در واقع در اين نوع تكنيك سازه فلزي
كارگاه كاژه ابتدا فريم ساخته ميشود و بعد شيشه ها طبق الگو  فرم گنبد از روي اين قالب تكميل ميگردد. در 

ميشوند. در  زه و شيشه ها به طور مجزا بارگيري و به محل پروژه ارسالبعد ازاتمام كار سا منتاژ ميگردند و
يكي پس از ديگري در جاي   ئينيشيشه هاي تز بخش نصب هم پس از قرار دادن استراكچر فلزي بر روي بام



خود قرار ميگيرند. در زير براي آشنايي بيشتر فيلم كوتاهي از نصب گنبد شيشه اي بانه قرارد داده شده  
 .است

  

 ساخت گنبد هاي شيشه اي عظيم 

نبود محدوديت در   ساخت گنبد هاي شيشه اي استين گلس محدوديت ابعاد و اندازه وجود ندارد. ضمن در 
گرفته شود. براي ساخت اين سازه هاي هنري در   ه نورگير ولي مالحظاتي در ساخت آن بايد در نظربزرگي ساز 

شايسته و   اي بازار تهران يك سقف نورگير استانداردهايي را لحاظ نمود. گنبد شيشه ابعاد بزرگ ميبايست
گلهاي ايراني بهره گرفته از نقوش و  نسبتا بزرگ در ابتداي بازار اصلي تهران ميباشد. در طراحي اين گنبد

 .شده است

گنبدهاي شيشه اي استيند گلس ( استين   از معدود شركت هايي است كه توانايي ساخت كاژه  گروه هنري  
نموده كه در ذيل  را داشته و با افتخار پروژه هاي شاخصي را در سطح كشور و خارج از كشور اجرا گالس )

ساخت و  پروژه ها فيلم هاي كوتاهي از نحوه  ميتوانيد شاهد بخشي از اين پروژه ها باشيد . در توضيحات
 .ميتوانيد با ديدن آن با نحوه كار شركت بيشتر آشنا شويد نصب همان پروژه تهيه گرديده كه

 خدمات پس از فروش كاژه در ساخت سازه هاي دكوراتيو شيشه اي 

چندين سال در ارائه  همواره در پي اعتالي اين هنر بينظير ميباشد. و همچنين ميكوشد پس از گذشت كاژه
به روز نمايد. بر كسي پوشيده نيست كه  زه هاي دكوراتيو شيشه اي روشهاي خود راطراحي و ساخت سا

رسيدگي ويژه دارند. مشتريان و كارفرمايان گرامي ميتوانند با   محصوالت هنري و نفيس نياز به نگهداري و



بهره مند  با تيم فني و مهندسي اين سازمان از خدمات نگهداري، مرمت گنبدهاي استين گلس ارتباط مستقيم
با شماره تلفنهاي زير تماس حاصل  گردند. ضمنا براي دريافت مشاوره كارشناسي و نحوه اجرا ميتوانيد

  .09121509516 – 88492314فرمائيد

 

  

 نحوه آب بند و نوع پوشش گنبد شيشه اي ساخت شركت كاژه 

گنبد استين گالس، گنبد   .ساخت سازه هاي كروي شفاف با تكنيك هاي مختلف را در دستور كار خود دارد كاژه
در اينجا توضيح مختصري پيرامون آب بند نمودن  … پلي كربنات، گنبد فرفورژه، گنبد شيشه اي لمينت و

خدمت شما ارائه ميگردد كه يكي از سواالت پر شمار شما كاربران عزيز  گنبد هاي دكوراتيو استين گالس
ساخته ميشود.  گالس توسط اين شركت دو پوسته  همانطور كه ميدانيد گنبد هاي شيشه اي استين .ميباشد

كروي استفاده ميشد، كه ضمن مقرون به  در گذشته از شيشه خم و لمينت براي بخش اب بند اين سازه هاي
ميگرديد. اما در سالهاي اخير با ايجاد تغييراتي در استراكچر اصلي گنبد   صرفه نبودن باعث افزايش وزن سازه

 .سوز و قابل انعطاف به عنوان پوشش دوم استفاده ميگرددپوشش پليمر نشكن و ن از 

 آشنايي بيشتر با كارگاه شيشه كاژه 

استين گالس، كنبد  كاژه در ساخت سازه هاي كروي نورگير از تنوع قابل توجهي برخوردار است. گنبد توليدات
بي خم و تخت در اشكال  همينطور سازه هاي تركي شيشه اي خم و لمينت، گنبد فرفورژه ، گنبد پلي كربنات و

 هنرمندان صنعت شيشه و كارگاهي مجهز براي ساخت سازه هاي دست ساز هنري مختلف. كاژه ازتيم مجرب



نورگير در سطح كشور و خارج از   برخوردار است. ساالنه طراحي و توليدات متنوعي را تحت عنوان پروژه هاي
واره توليدات خود را به روز و متناسب با نياز  ميگردد هم كشور عهده دار ميباشد. در اين مجموعه تالش

صفحات  متحول نمايد. همينجا از شما دعوت ميگردد از صفحه فيلمهاي پروژه كاژه و يا معماران و سازندگان
 .سازيد اجتماعي كاژه بازديد نمائيد و ما را از نظرات ارزشمند خود بهرمند

 
 پروژه هاي اجرا شده گنبد شيشه اي توسط كاژه 

كشور و خارج از كشور   تا كنون پروژه هاي بسياري از گنبد شيشه اي با طرح و نقوش مختلف در سراسر هكاژ
هاي مختلف، كه برخي از اين سازه ها به عنوان يك   اجرا نموده است. سقفهاي كروي كوچك و بزرگ با كاربري

عظيم براي يك مركز تجاري اليت تزئين شده، و برخي نيز يك سقف نورگير  سقف كاذب داخلي و با نور بك
بخش داراي تيم  اجرا شده است. اين شركت در بخشهاي مختلف ساختمان فعاليت مينمايد و براي هر طراحي و

براي آشنايي كاربران با فعاليتهاي   .بازسازي ساختمان  و دكوراسيون داخلي كاري مجزا ميباشد، بخشهايي چون
همين سايت قابل   فيلم پروژه  ها تهيه شده است كه در بخشاين شركت فيلمهاي كوتاهي از برخي از پروژه 

مالحظه ميباشد. و همينطور آخرين پروژه هاي اجرايي گنبد شيشه اي را در پائين همين صفحه ميتوانيد دنبال  
 .كنيد

 


