
 های ارتباط با ما راه

 .میهستعزیزان شما  یاهاستم یپاسخگو مانهی. ما صمدیریتان با ما تماس بگپروژه ازیآالت مورد نآهن دیجهت خر
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 پروفیل آبرو چیست
از انواع  یکی. شوندیو عرضه م دیپرکاربرد در صنعت هستند و در انواع گوناگون تول یاز مقاطع فوالد هالیپروف

 .شودیانتقال برف و باران استفاده م یو برا یاکثرا در مناطق شمال لیپروف نی. اباشدیآبرو م لیمهم آن، پروف

، آبرو لیبا پروف ترشیب ییآشنا یبرخوردار است. در ادامه برا یاژهیو تیعلت ضدزنگ بودن آن از اهم نیهم به

 .دیو کاربرد آن با ما همراه شو قیمت پروفیل آبرو

  

 لـروفیـپه و ـ ولـنا در صنعت لـدی آشـرنـب |پاهان ـز سـاهین فلـانی شـازرگـدی بـه تولیـوعـمجم

https://shahinfelezsepahan.com/
https://shahinfelezsepahan.com/steel-profiles/battens/
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 پروفیل آبرو یکطرفه و دوطرفه 
  طرفهک ی شود. آبرو  یم   ی طرفه و دو طرفه دسته بند   ک یبه دو صورت    یآبرو با توجه به طرح ظاهر  ل یپروف

ا  داررا  اتصال و نصب    تی اتصال دارد اما آبرو دوطرفه از هر دو جهت قابل  تیجهت نصب شده و قابل  کیفقط از  

 .شودی و به بازار عرضه م  د یمتعدد تول یهاآبرو در طرح، ضخامت و جنس  لیپروف .است

 انواع پروفیل آبرو کدام است؟ 
 پرداخت: میخواه کی که به شرح هر  شودی ساخته م  رینوع ز 2آبرو در   لیپروف

 ی لندن   ل ی پروف  •

به    ترع یوس   یهاو سقف   ی روانیو در پوشش سقف ش   شودی شناخته م  ز ین  گرد و    له ی ت ی ف   یهابا نام   یلندن  لیپروف

  نیتر. مهم شودی تر پوشش داده مبزرگ  یهاسقف  گر،یدک یبه  یلندن یهال ی. با اتصال پروفشودی کار گرفته م

 باشد. ی آن در برابر رطوبت م یو خوردگ  نییمقاومت پا  ل،یپروف نیمشکل ا

 

 ای پروفیل جعبه  •

 دارد.   یترش یب نه یبرخوردار است و تبعا هز یترشی ظاهر ب ییبایاز مقاومت و ز  ،ینسبت به لندن ل یپروف نیا
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 آبرو   ل ی پروف   د ی نحوه تول 
برا   لیپروف اکثرا  برابر خوردگ  یآبرو  در  رنگ   ،ی مقاومت  در    زه یگالوان  ای  یاز ورق ضدزنگ  معمول  به طور  و 

  ل یپروف  نیمهم است؛ چراکه از ا اریورق بس د ی. وزن سبک ورق در تولرسد ی م  د ی به تول  متری لیم  0.4ضخامت

 ضخامت دارند.   متریلیم   3تا    2  شوند،ی آبرو استفاده م  لیپروف  د یکه در تول  ییها. ورقشودی در سقف استفاده م 

 

 انواع پروفیل آهن  <<د  کاربردهای آن در صنعت کلیک کنی برای آشنایی با پروفیل، انواع و  

 

 کاربرد پروفیل آبرو 
 شود:موارد زیر می پروفیل آبرو، از انواع مهم این مقطع فوالدی است و کاربری آن شامل 

 ساخت سقف شیروانی و پارکینگ •

 هاخانهمراکزی همچون گل  تساخ •

 های سقفی اتصال روی ساندویچ پانل  •

 

 ی بند   جمع 

https://shahinfelezsepahan.com/blog/everything-about-steel-profiles/
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انتقال آب    یو برا  یمناطق شمال  داربیش   یهاسقف   ی است که برا  لیاز انواع پرکاربرد پروف  ی کیآبرو    لیپروف

  کارخانه .  دگرد ی م  د یتول   یاو جعبه   یدر دو نوع لندن  ی مقطع فوالد   نی. اشودی استفاده م  نیزم  یو برف بر رو 

از جمله    نیشاه توزیع فلز سپاهان  آبروتولیدکنندگان و  برتر و مطرح پروفیل    افت یدر  یبرا  است.  کنندگان 

استع و  ا  متیقالم  مشاوره  فروش  تماس  مجموعه    نیبا کارشناسان  ارتباط  در    03145273010با شماره 

 باشید. 

 


