חלונות אלומיניום – החשיבות שבגימור מדויק
חלונות אלומיניום בבית משדרגים מאוד את איכות החיים .בין אם בחרתם חלונות עם תריס גלילה חשמלי ,חלונות לחדר השינה
עם תריסים רגילים ,פרופיל עגול או מרובע ,חלון קיפ או חלון סקיילייט – בסופו של תהליך ההתקנה הבית שלכם ייראה אחרת
לגמרי ויקבל מראה רענן ,מעוצב ועדכני.

אבל כדי ליהנות באמת מהיתרונות הגדולים של חלונות אלומיניום ,חשוב להקפיד על התקנה איכותית המלווה בגימור מדויק.
רק כך תוכלו להבטיח לעצמכם איטום טוב יותר ,בידוד רעשים מצוין ועיצוב הרמוני.

חלונות אלומיניום – החשיבות שבגימור מדויק
בשונה מתהליך ההתקנה (החשוב בפני עצמו) אשר כולל הכנות לצורך הרכבת פרופיל חדש ,קידוחים וקיבועים ,איכות הגימור
של התקנת חלונות אלומיניום נמדדת דווקא בפרטים הקטנים.

מהם הדגשים החשובים של גימור מדויק בהתקנת החלונות?
איטום פנימי וחיצוני
לאיטום איכותי חשיבות גבוהה מאוד ,בעיקר בעונת החורף .אם המתקין שכח לאטום את מסגרת החלון באמצעות מסטיק
אקרילי או סיליקון ,מי גשם עלולים לחדור פנימה אל תוך המשקוף ומשם לחלחל אל הקיר והתוצאה :לחות ,רטיבות ונזק
מתמשך .חשוב להקפיד שאיטום החלון יתבצע תמיד מבפנים ומבחוץ – מסביב למסילות ,למשקופים ולסף החלון.

בידוד מחום וקור
בהרכבת חלונות כיס (נפוצים בעיקר בחדרי שינה) ישנה אפשרות להוציא את החלון כולו על ידי הזזת פתח גישה בצד המשקוף.
פתח זה ,בצורת האות ר' ,נמתח לאורך כל המשקוף ובמידה שאינו אטום כראוי עם מברשת או גומי ,עלול לחדור דרכו אוויר קר
או חם אל החדר ולפגוע בבידוד – ומכאן גם לפגום באיכות השינה .בנוסף ,מאחר שהקירות אינם ישרים לחלוטין ,חשוב לאטום
מבפנים את הריווחים בין הפרופיל לקיר עם סיליקון או מסטיק אקרילי.

בידוד מרעש
בחירת סוג הזכוכית ,עובייה ומאפייניה משפיעים באופן ישיר על איכות הבידוד מפני רעשים .עם זאת ,גם התקנה לקויה של
מסגרת החלון עצמה תגרום לכך שהחלון לא יוכל להיסגר כראוי ולא יבודד את החדר מרעשי חוץ .נוסף על כך ,אם המסילה או
המסגרת לא הותקנו כראוי נוצרים שחיקה ובלאי מהירים במסילות ובמסבי החלונות .התופעה מורגשת במיוחד בחלונות גדולים
דוגמת אלה המותקנים בסלון או במרפסת.

סגירה הרמטית
מנעולי החלונות ניתנים לכיוון בהתאם לגובה הלשונית שעל המשקוף .חשוב לבדוק לאחר ההתקנה שהחלון נסגר הרמטית
וננעל כראוי במסגרת ,ושתנועתו חלקה ללא מעצורים או קושי .תנועה קשה מעידה על בעיה באחד המסבים או במברשת
שיצאה ממקומה ומתחככת במסילה.

פרופיל איכותי
שימוש בחומרי גלם זולים יפגום בהנאה הסופית שלכם מהחלונות .למשל ,פרופיל דק מדי או פרופיל שלא עבר תהליך צביעה
מוקפד עלול לאבד מהר מאוד מצבעו ,ובהמשך יפגום בנראות הכללית של החלון בתוך הבית.

חברת  WINDOWFIXמזמינה אתכם להצטרף אל אלפי לקוחות מרוצים ולשדרג את איכות החיים עם חלונות אלומיניום חדישים
ומתקדמים :חלונות סקיילייט ,חלונות בלגיים ,חלונות סמויים ,חלונות קיפ ועוד .חוויית השירות שלנו מבוססת על למעלה מ30-
שנות ניסיון הכולל ייעוץ אישי ,התחשבות מלאה בתקציב ובצרכים ,ושיווק מוצרי החברות הטובות בעולם.

