
قیمت پنجره دوجداره وینتک را نمی توان به طور دقیق بیان کرد زیرا در براورد قیمت پنجره دوجداره وینتک پارامتر 
هایی چون ابعاد پنجره و نوع آن در نظر گرفته میشود با این حال ما در این مقاله به چند نمونه از آن اشاره کردیم برای 

نجره دوجداره وینتک نقش بزرگی در کارایی منزل قیمت پنجره دوجداره وینتک با ما در ارتباط باشید.پ اطالع بیشتر از
دارند.با استفاده از پنجره های دوجداره از اتالف انرژی جلوگیری می شود در این صورت در هزینه های مربوط به 

سرو صدا و سرقت از منازل را به حداقل میرساند  قبض برق صرفه جویی میشود عالوه بر این , این پنجره ها . 

  

  

  

  

 قیمت پنجره دوجداره وینتک
یگر همچنین ابعاد پنجره قیمت پنجره دوجداره وینتک با توجه به نوع پنجره که می تواند تک حالته یا دو حالته و انواع د

متنوع باشد به چند مورد از قیمت پنجره دوجداره وینتک در جدول زیر اشاره کرده ایم .الزم به ذکر است که تمامی قیمت 
ها تقریبی می باشند جهت براورد قیمت پنجره دوجداره وینتک به طور دقیق با شرکت یو پی وی سی کارما وین در 

ما شما را از قیمت پنجره دوجداره وینتک آگاه سازندارتباط باشید تا مشاوران  . 

 قیمت پنجره دوجداره وینتک نوع پنجره ردیف
پنجره ثابت )فیکس( با گالوانیزه پنجره دوجداره وینتک 1  هزار تومان 450.000 

دو تیکه با یراق تک حالته پنجره دوجداره وینتک 2  هزار تومان 900.000 

 هزار تومان 1.400.000 پنجره دوجداره وینتک کشویی پروفیل و شیشه 3

درب دوجداره تک لنگه پنجره دوجداره وینتک 4  هزار تومان 1.050.000 

دو تیکه با یراق دوحالته پنجره دوجداره وینتک 5  هزار تومان 900.000 

پنجره دوجداره دورو لمینیت پنجره دوجداره وینتک 6  هزار تومان 1.230.000 

 هزار تومان 1.350.000 پنجره دوجداره وینتک سه تیکه با کتیبه 7

های وینتک یکی از پنجره های بسیار محبوب هستند، که توسط مشتریانی که به دنبال یک ساختار قوی و محکم پنجره
های دوجداره جدید می باشد. شود. یک انتخاب وسیع از پنجرهها پایدار و آسان است، ترجیح داده میهستند و نگهداری آن

جموعه های مختلف با یکدیگر متفاوت است قبل از خرید بررسی و و حتی بهتر است.قیمت پنجره دوجداره وینتک در م
 .تحقیقات الزم را انجام دهید تا خرید خوبی داشته باشید

  

 نمونه های کارشده پنجره دوجداره وین تک

  

  

قیمت پنجره دوجداره وینتک بهترین  

هایی های نصب و تعداد پنجرهمیانگین قیمت پنجره دوجداره وینتک در هر متر مربع است. این قیمت براساس محل, هزینه
کند. در حالی که این ممکن است قیمت باالیی داشته باشد, مزایا بسیار بیشتر از مضرات آن کنید فرق میکه نصب می

های انرژی بیشتری نسبت به هزینه پنجره داشته باشید.شرکت ما انواع ینهاست. به این دلیل که در دراز مدت, شما باید هز
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پنجره دوجداره با نازلترین قیمت و باالترین کیفیت دارا می باشد جهت اطالع از قیمت پنجره دوجداره وینتک با ما همراه 
 .باشید تا مشاوران ما شما را راهنمایی کنند

قیمت پنجره دوجداره وینتک انواع  

محیطی تر و تاثیر مثبت زیستهای انرژی کمها هزینههای توری است. اما آنپنجره دوجداره وینتک بیشتر از پنجرهقیمت 
قیمت پنجره دوجداره  ها بهترین انتخاب برای خانه شما هستندرا برای خودشان خواهند پرداخت. با این همه, این پنجره

توانند ممکن است باال باشد, اما می ی باشد . قیمت پنجره دوجداره وینتکوینتک متنوع و کمی بیشتر از پنجره های دیگر م
های دو جداره هم دمای اوج سرمایش و گرمایش را کاهش های سرمایش و گرمایش شما شوند. پنجرهموجب کاهش هزینه

قیمت پنجره  یل باال بودندهند.الزم به ذکر است که دلدرصد کاهش می ۹۹/  ۵۱دهند, و اندازه سیستم تهویه هوا را تا می
دوجداره وینتک نسبت به سایر پنجره ها مزایای فراوان آن می باشد که در ادامه به آن اشاره کرده ایم در صورت داشتن 

قیمت پنجره دوجداره وینتک با ما تماس بگیرید هر گونه سوال در زمینه . 

  

  

  

 عوامل تاثیر گذار بر قیمت پنجره دوجداره وینتک

وینتک تاثیر میگذارند که شما بابت پنجره دوجداره خود پول میدهید؟ تعدادی از  چه عواملی بر قیمت پنجره دوجداره
ها، و مصالح ها، سبک پنجرهنجرهاید، تعداد پهایی که شما انتخاب کردهکه شامل اندازه پنجره عوامل مختلفی وجود دارند

کنید کار را انجام دهید و محل زندگی شما در کشور.بودجه شما، ها، شرکتی که شما انتخاب میمورد استفاده برای فریم
کنیدهای شخصی شما و ساختمانی که در آن زندگی میاولویت . 
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 مزایای استفاده از پنجره های دوجداره وینتک

از مزایای استفاده از پنجره دوجداره وینتک افزایش کارایی حرارتی است. این به این معنی است که حفظ دمای داخل خانه 
اند کننده استفاده کنید. دیگر مزایا عبارتهای خنکهای تهویه هوا و یا سیستمز دستگاهتر است. این مهم است که اراحت

ارزش خانه شما را   دهد وزیست کاهش نویز در فضای باز را کاهش میوری موثر و سازگار با محیطاز:شیشه با بهره
شود به راحتی تر وارد خانه شما میهای گرمکند. پنجره دو جداره بسیار کارآمد است، هر گرمایی که در طول ماهزیاد می

شود. این به این معنی است که شما باید اقدامات بیشتری برای کاهش مشکل در تابستان انجام دهید. دو گزینه ذخیره می
ضافی های محافظ اهای پنجره است. به یاد داشته باشید که این الیهیا استفاده از فیلم UV شامل استفاده از پوشش محافظ
 .هزینه نصب شما را افزایش خواهند داد

تر خواهد دارید, که خانه شما امنمزایای اصلی شیشه دو جداره این است که شما گرمای بیشتری را در خانه خود نگه می
تر از های جدید بسیار سادهای با پنجرهبود, و زمانی که زمان فروش دارایی شماست, پیدا کردن خریدار برای خانه

های قدیمی است.شیشه دو جداره, در اغلب موارد, مقاوم و محکم هستند و اکثر تولیدکنندگان در حال حاضر گارانتی جرهپن
قیمت پنجره  دهد .جهت براورددهند. مشکالت اصلی که در تاسیسات دو جداره رخ میحداقل ده سال به مشتریان ارائه می

سی کارما در ارتباط باشید دوجداره وینتک به طور دقیق با شرکت یو پی وی  

  



 

  

 دلیل نصب پنجره دوجداره وینتک

ها دهند. آنکنند و صداهای خارجی را کاهش میارج از منزل کمک میهای دو جداره به حفظ گرما در داخل و یا خپنجره
تواند ها میکنید، کارآمد هستند. با این حال، اثربخشی آنکننده استفاده میدر آب و هوای سردتر و زمانی که از خنک

های دوجداره .نصب پنجرهها، نوع پنجره و فریم مورد استفاده، و آب و هوا در منطقه متفاوت باشدبراساس نحوه نصب آن
تواند انجام شود.. همچنین در صورتی که برخی از در هنگام ساختن یا بازسازی منزل بهتر است، اما هر زمان می

باشند، دقت بیشتری به خرج دهید.با استفاده از پنجره دوجداره وینتک گرمای ها در دیوارهای دارای بار ساخته شدهپنجره
های رون می رود، شما نیازی به استفاده از رادیاتورها ندارید. از آنجا که از رادیاتورها و بخاریتر از پنجره شما بیکم

های گرمایش شما پایین کنید، الزم نیست به اندازه کافی انرژی استفاده کنید و در نتیجه قبضتر استفاده میشما بسیار کم
 خواهند رفت

کنندپنجره دوجداره وینتک چطور کار می  

میلی متر از هم  ۵۱۱های دو جداره, واحدهای بسته با استفاده از دو قطعه شیشه است که با فاصله هوایی حداقل رهپنج
کند. فاصله هوایی با گاز های شیشه عمل میشوند. این شکاف مهر و موم شده و به عنوان شکاف بین داخل و تکهجدا می
های دو جداره بسیار کارآمد هستند, کاهش گرمای دهد. پنجرهفزایش میای را ابندی بین قطعات شیشهشود که عایقپر می

پنجره دو جداره وینتک شبیه  یابند.درصد کاهش می ۰۱های بدون شیشه, تا دهند و یا در مقایسه با پنجرهشما را کاهش می
 .لباس پشمی است

بین این دو الیه هوا معلق است.پنجره وجداره وینتک یک عایق گرما خوب است که به معنی انتقال حرارت مستقیم از 
های خود است. از طرف دیگر هوا رسانای ضعیف حرارتی است, بنابراین هوای محبوس یک محافظ عایق میان پنجره

قیمت  کند.در صورت داشتن هر گونه سوال در زمینهبین هوای خنک در یک طرف و هوای گرم در طرف دیگر ایجاد می
 .پنجره دوجداره وینتک با ما تماس بگیرید

  

  

  



پنجره دوجداره وینتک محافظت از اشعه خورشید توسط  

تابد را دوست را متوقف کنید. همه ما به یک ذره نور خورشید که از پنجره ما می UV پنجره دوجداره وینتک آسیب
ً میدانستید که اشعهداریم، اما آیا می تواند باعث آسیب به اثاثیه شما شود؟ آیا تا به حال به اثر های قوی خورشید واقعا

تواند های دو جداره میاید؟ نصب پنجرهاست، توجه کردهرنگ روی یک عکس که در نزدیکی یک پنجره قرار داده شدهکم
ها ها، پردهبه داخل پنجره نفوذ کنند و آسیب رساندن به فرشتوانند را محدود کند که می UV میزان آسیب رساندن اشعه
 .و مبلمان دیگر به حداقل برسانند

 جنبه مهم در انتخاب پنجره های دوجداره

های مهم در انتخاب پنجره دو جداره, بازده انرژی است. پنجره دو جداره, درست مانند لوازم الکتریکی که یکی از جنبه
ای کند. از نظر قانونی, هیچ پنجرهگیری میها را اندازهبندی خود را دارد که میزان کارایی آنرجهدر منزل دارید, سیستم د

تر ازتواند نصب شود که پاییننمی  c جویی بیشتر وساز دولت باشد. به منظور صرفهباشد که مطابق با مقررات ساخت
را انتخاب کنید. هرچه بازده انرژی باالتر باشد,  پول روی قبضهای برق و گاز خود, سعی کنید تا حد امکان پنجره

تر از خانه شما و خانواده شما در تمام سال گرم خواهد شد.در صورت داشتن هر گونه سوال در زمینه میزان گرمای کم
با ما تماس بگیرید  قیمت پنجره دوجداره . 
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گاز آرگون برای پنجره های دوجداره مهم است چرا  

شود, گاز آرگون درون بندی داخل یک دیوار حفره مانع از آن میهمانطور که قبالً اشاره کردیم, به روشی که عایق
سمی است که در مقایسه با اتمسفر هوا, رنگ و غیر مزه, بیگیرد.گاز آرگون, یک گاز غیر سمی, بیای قرار میشیشه

بندی دیواره حفره در آن تفاوت دارد, در حالی که در جلوگیری از فرار, بسیار موثر است, چگال تر است. آرگون با عایق
دهد و نیاز به استفاده از حرارت مرکزی برای گرم کردن خانه در نتیجه گرمای محیط را از بیرون به خانه شما کاهش می

. این گازها در حفظ گرما موثرتر هستند, اما ۵۹۹۵هایی برای آرگون عبارتند از کریپتون و کند.جایگزینبیشتر میرا 
شوند.جهت براورد قیمت پنجره گانه ذخیره میای سههای شیشههزینه بیشتری دارند, و در نتیجه معموالً برای طرح

ارتباط باشید دوجداره به طور دقیق با شرکت یو پی وی سی کارما در  

  قیمت پنجره دوجداره وینتک چقدر میباشد؟

 بنا به دالیل نواسانات بازار قیمت پنجره دو جداره هافمن متغیر میباشد پس حتما با کارشناسان ما در تماس باشید

  چطور میتوانم پنجره دوجداره وینتک را تهیه کنم ؟



داری این محصول اطالع کسب کنیدبا اولین تماس با کارشناسان ما میتوانید از نحوه خری  

  چرا شرکت کارماوین را باید انتخاب کنم ؟

سال سابقه در امر پنجره دو جداره جزو با سابقه ترین شرکت ها میباشد که میتواند به شما  1۵شرکت کارماوین با 
 .دوستان عزیز خدمات عالی ارئه دهد
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