
قناة زجاج الحائط الساتر mm uالشخصية الزجاج، u-- 7 الصانع من

ملف قناة الزجاج: --mm uحول 7
7MM U-  من الزجاج البناء، وتتمتع أكثر من 40 عاما من تاريخ اإلنتاج والتطبيقاتالزجاج الشخصي هو نوع جديد وفريد. U الزجاج
لديها القوة الميكانيكية أعلى من الزجاج العادي. لديها ميزة كبيرة مثل بريفيوس لنوعية الضوء، العزل الحراري، الحفاظ على الحرارة
بروفيل الزجاج هو الخيار األول مواد البناء-U .مثل انتقال الضوء المثالي، عزل الصوت جيدة، ممتازة العزل الحراري، تركيب مريحة
الشخصية الزجاج، الكثير من المواد المعدنية --u للجدران الداخلية، الجدران الخارجية، التقسيمات، أسقف والنوافذ الخ. باستخدام
.يمكن انقاذه

:قناة الزجاج MM Uخصائص 7
خفيفة الوزن، والحد من بناء وزنه الخاص، يمكن أن األشكال الزجاجية زيادة بناء مساحة الطابق صالحة لالستعمال. .1
الزجاج الشخصي من حيث الحد من استهالك الطاقة بناء هو نوع -U .2. عزل الصوت، العزل الحراري، تحسين البيئة لتوفير الطاقة
من المواد الجدار المثالي.
3. السالمة، المقاومة للتآكل، بريفيوس للضوء، فمن مثالية اختيار مواد الجدار.
4. سهلة البناء، اقتصادية وعملية.
5.U-- .قناة الزجاج لديه قوة ميكانيكية أكبر من الزجاج المسطح، أكبر تركيب فترة، لذلك ال تحتاج إلى دعم إضافي
6. مع أداء انكسار ممتازة، يو الزجاج يمكن أن تقلل بشكل فعال التلوث الضوئي.
7.Matching مع أضواء، U .الزجاج يمكن أن تخلق تأثير أشعة الضوء الذي ال يمكن تصديقه للمواد األخرى
.فمن التلوث-- مجانا ألن أي الصقة مساعدة باستثناء هالم السيليكا ،aa0 8.التلوث-- مجانا: المادة الرئيسية هي القابلة إلعادة التدوير

7mm u قناة زجاج مواصفة:
أنواع األبعاد   P230x60x7  P260x60x7  P330x60x7
العرض (مم)
(العرض (بوصة

232mm
9-1 / 8 ''

262mm
10-5 / 16 ''

332mm
13-1 / 32 ''

شفة الطول (مم)
(ارتفاع شفة (بوصة

60MM
2-3 / 8 ''

60MM
2-3 / 8 ''

60MM
2-3 / 8 ''

سمك الزجاج (مم) 
 (سمك الزجاج (بوصة

7MM
28 ''

 7MM
28 ''

 7MM
28 ''

ماكس. طول (مم)
(ماكس. طول (بوصة

6000mm
معالجة
236 ''

6000mm
معالجة
236 ''

6000mm
معالجة
236 ''

(m2 / الوزن (طبقة واحدة) (كغ
الوزن (طبقة واحدة) (لبس /
(سكفت

25.43
5.21

24.5
5.02

23.43
4.8

سطح النقش أنواع: شفافة سوبر بيضاء، نمط الجليد وتموج (تموج سميكة وتموج رقيقة)، ويمكن إنتاج أنماط خاصة وفقا لمتطلبات
العمالء.
طالء الزجاج: انخفاض اإلشعاع، السماء الزرقاء، لون السيراميك، عملية التفجير الرمال
U- الزجاج يمكن خفف وفقا لطلبك، القدرة على حمل الحمل من سطح الزجاج يمكن أن تصل إلى 10000 يسي أو أكثر، وبالتالي
الزجاج الشخصي هو زجاج غير ضارة، ألن -U .الزجاج بعد عملية خفف -U الزجاج المقوى هو 3-4 مرات من المشتركة -U فإن كثافة
.قناة وعادة ما تكون صغيرة بعد كسر وليس لديهم حواف حادة U شظايا الزجاج المقوى

:الشكل الزخرفية الزجاج التطبيق u ملليمتر 7
U قناة الزجاج يمكن استخدامها في جدار التقسيم الداخلي في غرفة نوم، غرفة االجتماعات، فندق، الخ.

http://www.glassmanufacturerchina.com/ae/products/Excellent-Quality-4-4mm-Toughened-Laminated-Glass-Skylight-Factory-China.html
http://www.glassmanufacturerchina.com/ae/products/10mm-clear-hot-bending-glass-10mm-bent-glass-for-sale.html
http://www.glassmanufacturerchina.com/ae/products/10mm-clear-hot-bending-glass-10mm-bent-glass-for-sale.html
http://www.glassmanufacturerchina.com/ae/products/10mm-clear-hot-bending-glass-10mm-bent-glass-for-sale.html


U قناة الزجاج يمكن استخدامها كما الخارج الحائط الساتر في المدرسة، ومراكز التسوق، وقاعات المؤتمرات والمتاحف والمباني
.األخرى
u الشخصي الزجاج يمكن استخدامها في الجدار الداخلي في بعض مساحة مفتوحة، مثل المكاتب التجارية.

:الشخصي منقوشة u ملليمتر 7

:الزجاج تطبيق جدار غرفة نوم التقسيم u ملليمتر 7

http://www.glassmanufacturerchina.com/ae/products/8-12A-8-low-E-tempered-insulated-glass-used-for-curtain-wall.html


7mm u قناة زجاجي جدار ستارة:






