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استفاده از حفاظ استیل بانکی در زمینه تامین امنیت بانک ها می تواند 
از حفاظ ها به دلیل استحکام باالیی که  گروهگزینه ایده الی باشد. این 

دارند، می توانند سد حفاظتی ایمنی در مقابل ورود سارقین ایجاد نمایند. 
و یا با انواع آن و آیا اطالع دارید حفاظ بانکی چگونه ساخته می شود؟ 

این مدل در مقایسه با نوع متریالی که از آن تهیه می شود؛ مطلع هستید؟ 
مت باالیی برخوردار است. استفاده از این حفاظ در آهنی حفاظ از مقاو

، طالفروشی ها، ورودی هر محلی از قبیل فروشگاه ها، مراکز خرید، بانک ها
برای اطمینان خاطر حتی می و حتی منازل امکان پذیر است.  صرافی ها

توان با اتصال حفاظ استیل بانکی به یک سیستم دزدگیر، در ساعات غیر 
 رد شدن ضربه به آن مطلع شد. کاری بانک از وا

در ادامه همراه ما باشید تا اطالعات مفیدی در این رابطه در اختیار شما قرار 
 دهیم.

 ساختار حفاظ استیل بانکی

به مهمترین جزء ساختاری این حفاظ را استیل تشکیل می دهد. استیل 
الزم در کروم، از استحکام  %10.5دلیل وجود آلیاژهای آهن به همراه حداقل 

برابر اکسیداسیون برخوردار است. با توجه به این موارد حتما می دانید که 
محسوب می دارد که بارزترین خاصیت آن  نیز استیل خاصیت ضدزنگ

توانسته  ،در قسمت داخلی لوله های حفاظ 18استفاده از لوله میلگرد  .گردد
حفاظ انواع ین استیل مورد استفاده در ا را دو چندان نماید. استحکام آن

گزینه ایده الی است. این نوع  304مختلفی دارد که برای نوع بانکی، استیل 
ل پیچیده اشکامی تواند در  ،پذیری مناسبی که دارد از استیل به دلیل کشش
  و مختلف تولید گردد. 
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 می شود؟ ساختهحفاظ استیل بانکی چگونه 

آماده گردد که به  میلیمتری حفاظ 40*40الزم است نخست پروفیل استیل 
قرارگیری لوله  عنوان چارچوب و یا ستون به کار می رود. سپس به منظور

برای این سوراخ هایی بر روی پروفیل ایجاد می گردد. استیل و میلگردها، 
تا لوله های استیل در فواصل منظم و خیلی محکم در  منظور الزم است

آنها را به حالت افقی و با سوراخ ها قرار بگیرند. برای این منظور معموال 
محکم می استفاده از جوشکاری آرگون دقیقا در موقعیت تعیین شده 

سانتیمتر بین لوله های استیل فاصله  15تا  12معمول تقریبا  طورنمایند. به 
به منظور نصب حفاظ  پیچ و جوش از کاربری باالیی در نظر گرفته می شود

 برخوردار است. بانکی 

 از حفاظ بانکی مزایای استفاده

 برخورداری از ظاهری شیک و زیبا .1
 مقاومت و استحکام باال در مقابل ضربه .2
 برخورداری از خاصیت ضدزنگ و ضدخوردگی .3
 متفاوت امکان اجرای آن در طرح ها و اشکال .4
 امکان نصب راحت و سریع .5
 امکان نظافت آسان و خیلی راحت .6
 مقاومت در برابر گرما، سرما، گرد و خاک و رطوبت .7
 تحمل فشار وزنی باال .8

 انواع مختلف حفاظ استیل بانکی

 این مدل حفاظ به دو صورت متحرک و ثابت قابل اجرا و نصب می باشد. 
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 :این مدل معموال در قسمت پشت نمای شیشه  حفاظ بانکی ثابت
 ای بناها اجرا می گردد.

  :فاظ، غالبا برای لنگه های بازشوی از این مدل ححفاظ بانکی متحرک
 پنجره ها و نیز برای پشت درهای ورودی استفاده می گردد. 

 حفاظ استیل بانکی و زیبایی ظاهری

آیا تا به حال به نمای ظاهری حفاظ استیل توجه نموده اید؟ مطمئنا تامین 
امنیت اولین نکته ای است که تحقق آن را از حفاظ استیل انتظار داریم. 

ی است که در صورت استفاده از نوع مرغوب حفاظ به این مهم دست بدیه
تامین زیبایی بصری نیز در کنار یافت. اما الزم به ذکر است که  اهیمخو

 تامین امنیت، برتری این حفاظ ها را انکارناپذیر نموده است. 

تامین هماهنگی بین حفاظ استیل و نمای بیرونی و یا حتی دکوراسیون 
داخلی بنا بسیار حائز اهمیت است. طیف وسیعی از رنگ بندی و طرح 
های متعدد می توانند انتخاب بهتری را برای شما رقم بزنند. به عنوان مثال 

رکیب استفاده از لوله استیل مات و یا براق، حفاظ استیل بدون شیشه و یا ت
با شیشه، اتصال عمودی یا خطی یا افقی و ... همگی می توانند در نوع 

 خود بهترین باشند. 

 نتیجه کلی

حفاظ استیل بانکی باید در عین زیبایی امنیت محل را نیز تامین نماید. 
این نوع از حفاظ ها می توانند تداعی بخش ظرافت، زیبایی و درخشندگی 

منی، استقامت و استحکام محیط را نیز بر ای تامین باشند که در عین حال
عهده دارند. ساخت حفاظ بانکی کار چندان پیچیده ای نیست فقط نوع و 

 مدل انتخابی، مدت زمان الزم برای اینکار را تعیین می کند. 


