
 

 

 خرید حفاظ شاخ گوزنی در رشت

خرید حفاظ شاخ گوزنی در رشت یکی از پر طرفدار ترین دسته بندی های خرید 

های حفاظتی در شهر های شمالی کشور است.حفاظ شاخ گوزنی از سری نرده

شود. دلیل اصلی محبوبیت این ها نصب میباشد که بر روی دیوارآهنی می

است. این شیوه  ها به صورت در هم تنیده و پر پیچ و خمها، طراحی خاص آنحفاظ

کند و های شاخ گوزنی تا حد زیادی از ورود سارقان جلوگیری میاتصال حفاظ

.کندها فراهم میامنیت بیشتری را برای ساختمان  

های شود و حفاظهای مختلف تولید میهای فلزی در طرحدر ایران انواع حفاظ

تر سیار پر طرفدارشوند، بشاخ گوزنی به عنوان حفاظ دیوار مدرن نیز شناخته می

های موجود در بازار هستند. طراحی خوب، زیبایی ظاهری، تنوع از سایر نمونه

های این حفاظ، رنگ باال، کیفیت ساخت، امنیت بسیار زیاد در کنار سایر ویژگی

های شاخ گوزنی زیبا نظر افراد بسیاری را به خود جلب اند که حفاظسبب شده

.کنند  

در رابطه با خرید حفاظ شاخ گوزنی در رشت، طراحی و ساخت حفاظهای شاخ 

ها در افزایش زیبایی نمای باشد و زیبایی این نردهگوزنی بسیار حائز اهمیت می

ها با ها نیز مؤثر است. از حفاظ شاخ گوزنی در انواع ساختمانساختمان

های موجود، توان استفاده کرد. در میان نمونه حفاظهای متفاوت میکاربری

های شاخ گوزنی محبوبیت بسیار زیادی در نزد مشتریان دارند. در مقایسه با حفاظ

باشد و همچنین تر میها، هزینه تهیه حفاظ شاخ گوزنی بسیار مناسبسایر نمونه

.بخشدها به نمای ساختمان جلوه میزیبایی این نرده  

 

 بررسی ویژگی های حفاظ شاخ گوزنی در رشت

های شاخ گوزنی منحصر به فرد، مشخصه اصلی حفاظ العاده وطراحی فوق

باشد. زیبایی این نوع حفاظ در کنار مقرون به صرفه بودن تهیه آن، بازار تولید می

های مختلف رونق بخشیده است و اغلب مشتریان جه هنگام و خرید آن را در شهر

کنندحفاظ شاخ گوزنی در رشت از این نوع حفاظ استفاده می خرید . 



 

 

باشد. ظاهر پیچیده و در هم یب امنیتی باال ویژگی بعدی حفاظ شاخ گوزنی میضر

های استفاده کند و سر نیزهتنیده این حفاظ، سدی کامالً غیر قابل عبور را ایجاد می

.کندها غیر ممکن میهای حفاظ و یا عبور از آنشده در آن، جا به جا کردن میله  

های شاخ گوزنی، که سبب جلب فرد حفاظ های منحصر بهیکی دیگر از ویژگی

باشد. شود، تنوع رنگ بسیار زیاد این نوع حفاظ میرضایت مشتریان گوناگون می

های مختلف و یا حتی چند رنگ بسته به سلیقه مشتری حفاظ شاخ گوزنی در رنگ

تریان قابل تهیه است. تنوع رنگ در تولید این نوع حفاظ، این امکان را برای مش

ها را انتخاب کنندکند که بر اساس رنگ نمای ساختمان خود، رنگ نردهمیفراهم  . 

های شاخ گوزنی را در کنید، حفاظهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می

های چند رنگ نیز قابل تهیه هستند که میتوانید جهت خرید حفاظ شاخ گوزنی مدل

.قدام به انتخاب از میان رنگ های زیر بکنیدا در رشت  

 
 

 مزایای خرید حفاظ شاخ گوزنی در رشت چیست؟



 

 

  معموالً اغلب مشتریان در هنگام خرید حفاظ شاخ گوزنی در رشت ، به
های شاخ گوزنی از بهترین ای با کیفیت و مستحکم هستند. حفاظدنبال نمونه

.ددارن شوند و کیفیت باالییلید میمواد اولیه تو  

 
های شاخ باشد؛ نردهاز آنجایی که ماده اصلی تولید این نوع حفاظ میلگرد می

ستحکام باالیی دارند. حفاظ شاخ گوزنی در برابر ضربه و فشار گوزنی ا
کنند. استحکام شوند و تغییر نمیبسیار مقاوم هستند. بنابراین به راحتی جدا نمی

ان باال این نمونه، عالوه بر افزایش طول عمر مفید حفاظ، سبب افزایش میز
.شودامنیت آن نیز می  

 
های پر باران مانند رشت، زنگ هرهای اصلی مشتریان در شیکی از دغدغه

های شاخ آمیزی حفاظباشد. در فرآیند رنگهای فلزی میزدن و پوسیدگی نرده
شود. بنابراین این نوع های ضد زنگ و با کیفیت استفاده میگوزنی، از رنگ

ها در توان از آنها در برابر رطوبت و بارندگی بسیار مقاوم هستند و میحفاظ
.تفاده کردطوالنی مدت اس  

.شوندهای متنوع بر اساس سلیقه مشتری تولید میحفاظ شاخ گوزنی در رنگ  

 
های بسیار باال است و برای مدت بسیار زیادی بدون طول عمر مفید این نرده

.تغییر و آسیب قابل استفاده هستند  

 
حفاظ شاخ گوزنی در رشت، در زیبایی نمای ساختمانهای مختلف مؤثر 

.باشدمی  

 

 



 

 

 
 

ت حفاظ شاخ گوزنی در رشتقیم    

های شاخ گوزنی، مقرون به صرفه بودن تهیه های حفاظیکی از مهمترین ویژگی

ها میلگرد است. پس از طی چندین ها است. ماده اصلی تولید این نوع حفاظآن

آیند و در ها به شکل طرح نهایی حفاظ در میمرحله برش و جوشکاری، میلگرد

وند. معموالً برای تعیین قیمت حفاظ شاخ گوزنی، شآمیزی میپایان کار رنگ

ترین فاکتور گیرند و میلگرد به کار برده شده اصلیعوامل متعددی را در نظر می

.باشددر تعیین قیمت حفاظ شاخ گوزنی می  

در تخمین قیمت میلگرد عواملی مانند میزان تراکم میلگرد، ابعاد و قطر آن، جنس 

های باکیفیت گیرند. مسلماً نمونهد آن و... را در نظر میمیلگرد، کیفیت و شیوه تولی

.ها دارندو استاندارد قیمت باالتری نسبت به سایر میلگرد  



 

 

های مربوط به نصب هم در تعیین عالوه بر هزینه تهیه مواد اولیه و تولید، هزینه

های شاخ قیمت نهایی حفاظ شاخ گوزنی نقش دارد. هزینه اجرا و نصب حفاظ

شود. نصب در رشت، بر طبق ارتفاع دیوار و محل ساختمان تعیین می گوزنی

.تر است و هزینه بیشتری داردهای بلند سختحفاظ بر روی دیوار  

در نهایت با در نظر گرفتن موارد فوق و عواملی مانند متراژ و اندازه حفاظ، قیمت 

 نهایی حفاظ شاخ گوزنی محاسبه میشود.

 

 انواع حفاظ شاخ گوزنی

ها در ارتفاع های شاخ گوزنی ثابت و مشخص است. این نوع حفاظحفاظ طرح

های گوناگون قابل سفارش هستند. طراحی مدرن و منحصر مختلف، تراکم و رنگ

های بخشد و تنوع رنگ آن نماهای شاخ گوزنی، ظاهری زیبا به آن میبه فرد حفاظ

.کندمتفاوتی را ایجاد می  

 

 


