חלונות בלגיים – המעבר משימוש בברזל לאלומיניום
חלונות בלגיים ידועים בפרופיל ייחודי אשר מוסיף לכל חלל אווירה כפרית ונוסטלגית .חלונות אלה מתאפיינים באפשרות לבצע
מסגור ואיטום מעוצבים ומעודנים יותר מאשר חלונות רגילים ,ובזכות שטח הזכוכית הגדול שלהם אתם נהנים מכניסה מוגברת
של אור טבעי ומשדה ראייה נרחב .פרופיל זה נמצא בשימוש זמן רב ,אך בשנים הראשונות לכניסתו לקהל הרחב הוא יוצר
בעיקר מברזל – אותו חומר בו השתמשו מאז ומעולם לייצור חלונות.
עם התפתחות הטכנולוגיה וכניסתו של האלומיניום לייצור חלונות ,גבר הביקוש גם לחלונות בלגיים מאלומיניום – אותו חומר קל
משקל וקל לעיבוד ,אשר אינו מחליד ושומר על צורתו עשרות שנים .למרות זאת ,לקוחות רבים עדיין מתלבטים בשאלה – איזה
פרופיל בלגי כדאי להזמין ,מברזל או מאלומיניום?

הנה כמה מהיתרונות והחסרונות העיקריים של כל אחד מהחומרים:
חלונות בלגיים מברזל
לברזל כמה יתרונות ברורים הבאים לידי ביטוי במראה ,חוזק מכני ושטח זכוכית .פרופיל בלגי עשוי מברזל ייראה אותנטי יותר
מאשר פרופיל זהה מאלומיניום .מדובר בחומר חזק במיוחד ,ובשל כך ניתן לייצר ממנו פרופילים דקים יותר המאפשרים הרכבת
זכוכיות גדולות במיוחד .בנוסף ,חוזקו הרב מאפשר בניית פרופיל לחלונות גדולים ,ללא חשש מעיוותים במסגרת.

עם זאת ,לברזל כמה חסרונות עיקריים :עם הזמן הוא נוטה להחליד ,ומאחר שלא ניתן להתקין על פרופיל ברזל זיגוג כפול,
הסגירה בו פחות הרמטית ולכן הוא אינו מבודד מחום ,קור ורעשים .בנוסף ,כיוון שכושר ההיצמדות שלו עם סיליקון פחות
איכותי מאשר אלומיניום ,חשוב מאוד להקפיד בעת ההתקנה על איטום מושלם כנגד חדירת מים.

חלונות בלגיים מאלומיניום
חלונות בלגיים מאלומיניום מציעים יתרונות מובהקים לעומת אלה העשויים מברזל .צורתו של פרופיל בלגי מאלומיניום אלגנטית
ועדינה יותר ,ובזכות תכונות החומר וקלות העיבוד שלו ,אתם נהנים מאפשרויות כמעט בלתי מוגבלות בחלוקת החלונות
הקבועים והנפתחים.
כך למשל ,בפרופיל אלומיניום תוכלו ליצור סגנונות מראה שונים ,לשלב עיצובים מגוונים וליהנות ממבחר צבעים עשיר יותר.
מראהו של פרופיל אלומיניום תמיד ייראה יוקרתי ,מושך ואלגנטי יותר מאשר ברזל .בנוסף ,פרופיל אלומיניום מאפשר הרכבת
זכוכיות כפולות ולכן מבודד טוב יותר מחום ,קור ורעש.
לאחר שסקרנו כל אחד מהחומרים ,ניתן בבירור להצביע על היתרונות הגדולים שיש בבחירת פרופיל בלגי מאלומיניום על פני
פרופיל זהה מברזל .משקלו הנמוך ,קלות התחזוקה שלו בניקוי והרכבה ,מגוון העיצובים והשילובים השונים וכושר הבידוד
באקלים הישראלי הופכים אותו לבחירה הטבעית והחכמה בכל בית ודירה.

