
الملونة الصينية عالية الجودة 88.4 خفف "مغلفة الزجاج" المنتج

 

كيفية جعل 88.4 الزجاج الميناتيد اللمقسي الملونة؟

الملونة خفف الزجاج مغلفة وتتألف من فريقين 8 مم مسح الزجاج/ملم 8 الترا واضح الزجاج المستعبدين جنبا إلى جنب مع 88.4
1.52 مم الملونة بفب إينتيراليير عن طريق عملية تدفئة الخاضعة للرقابة والضغط العالية والصناعية. أو اختر أحد قطعة الزجاج
الشفاف 8 مم المقوى/انخفاض الحديد تشديد الزجاج مع أحد قطعة 8 مم ملون ملون الزجاج المستعبدين معا من 1.52 مم واضحة
بفب إينتيراليير. نتائج عملية التصفيح في األلواح الزجاجية عقد معا في حالة الكسر، الحد من خطر وقوع ضرر. ويصنف الزجاج مغلفة
.""زجاج األمان بالصف

 
معيار نوعية الزجاج مغلفة
قياسي الصينية ،GB15763.3 ووفقا
المعايير األوروبية ،EN12543 ووفقا
القياسية األمريكية ،ANSIZ97.1 ووفقا
المعيار األسترالي ،NZS2208/ووفقا لما

 

:الملونة خفف مغلفة زجاجية مميزة

 

أمان عالي

عند الزجاج مغلفة تعرضت لهجوم من قبل قوة خارجية، من الصعب أن يكون اخترقت سبب الفيلم بفب مثابرة قوية ويمكن استيعاب
.وإضعاف كتلة من الطاقة ملفتة للنظر. حتى لو كسرها، ستلتزم الشظايا إلى إينتيراليير وعدم التشتت

 

ألوان متعددة األلوان الختيار

وهناك العديد من األلوان الختيار، مثل الرمادي، األخضر، األزرق، البرونزية، األصفر، األحمر، والبرتقالي، اختر إلخ وفقا للمطلوب
.الخاص بك، إذا كنت يمكن أن تعطي لنا عدد األفالم بفب لون باندو

 

خلق الحس الجمالي للمبنى

سوف تجميل الملونة الزجاج مغلفة وديكور المباني ومواءمة ظهورهم مع المحيطة بوجهات النظر التي تفي بالطلب من المهندسين
.المعماريين

 

"مم 17.52 األلوان "خفف مواصفات الزجاج مغلفة

http://www.glassmanufacturerchina.com/ae/products/8mm-clear-tempered-glass-price-factory-price-clear-tempered-glass-exporters-china-manufacturers-8mm.html#.WEyccOyEB-A
http://www.glassmanufacturerchina.com/ae/products/Laminated-Glass.htm


 

الحجم: ماكس 3000 * 8000 مم، ميني 150 * 300 مم

واضحة الزجاج مع أربع طبقات واضحة بفب الفيلم، أو قطعة واحدة 8 مم ultra/تكوين: قطعتين 8 مم واضحة خفف من الزجاج
شفاف خفف من الزجاج/سوبر بيضاء الزجاج المقوى مع أربع طبقات ملونة بفب الفيلم

الزجاج األصلي لتحديد: مثل مسح الزجاج المصقول، انخفاض الحديد الزجاج المصقول، رمادي زجاج ملون تطفو، األزرق الزجاج،
الزجاج عاكس األزرق، الزجاج عاكس أخضر، والزجاج ،sخضراء تطفو الزجاج، والبرونزية تعويم الزجاج المصقول، رمادي غالس عاكس
.عاكس برونز، إلخ

جميع تجهيز عمله على الزجاج مغلفة مثل قطع بحجم مخصص، مصقول الحواف، قطع من الشقوق، ثقوب الحفر، وما يجب أن يتم
.قبل تلطيف

 

مولتيكولور خفف مغلفة الزجاج التطبيق 88.4

 

مركز للتسوق الجدار الزجاج، محل الزجاج، الزجاج منور •

الدرابزين الزجاج، درابزين درج، وشرفه، حديدي •

زجاج مكتب قسم الجدار، الممر الطويل الزجاج، الزجاج الممشى، سقف، الظلة •

.العديد من اآلخرين •

 

:مختلف الملونة الزجاج الرقائقي الصورة

http://www.glassmanufacturerchina.com/ae/products/Tinted-Float-Glass.htm
http://www.glassmanufacturerchina.com/ae/products/China-8mm-thick-colorless-float-glass-8mm-clear-float-glass-factory-8mm-transparent-annealed-glass-p.html#.WEydg-yEB-A
http://www.glassmanufacturerchina.com/ae/products/Reflective-Glass.htm


:األزرق 88.4 الملونة الزجاج مغلفة للستارة



اللون األخضر 17.52 مم خفف الشرفات الزجاجية المصفحة



تجهيز خفف مغلفة الزجاج مع الثقوب والقواطع



JIMY GLASS خفف ومغلفة آلة اإلنتاج


