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ی شه اي و طلق اي شی بین دوش ه انواع کا کننده  ولید   آبشار کابین: ت

 
 آبشار کابین

 به وبسایت تخصصی کابین دوش خوش آمدید
طراح، تولید کننده و مجري انواع کابین دوش، دور دوشی و حمام شیشه اي و طلقی بر اساس 

 فضاي حمام شما
 سال سابقه 15با بیش از 

 )قیمت مناسب (قیمت همکارکیفیت باال با 
 

 
میل به صورت کشویی  10میل (استاندارد اروپا) یا  6تولید و اجراي انواع کابین دوش هاي شیشه اي با شیشه سکوریت * 

 )(ریلی) یا لوالیی (بازشو
میل یا فریم دار با شیشه سکوریت  10اي به صورت فریم لس با شیشه سکوریت  شیشهتولید و اجراي کابین دوش هاي * 
 میل 6
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و  speed( میل با یراق آالت برندهاي برتر جهانی 10تولید و اجراي انواع کابین دوش هاي شیشه اي فریم لس * 

peak ( استیل) وم) و طالیی براقاي براق (کراي مات، نقرهاي نقرههاي کوره) در رنگ304ضد آب و ضد زنگ 
تولید و اجراي انواع کابین دوش هاي شیشه اي با شیشه سکوریت ساده، برنزي و دودي به صورت شفاف، ساتینا، مات * 

 ساده و مات طرح دار
 )درجه (زاویه دار 135تولید و اجراي انواع کابین دوش ها به صورت گرد (قوس دار)، مربع مستطیلی، صاف و * 
 هاي مختلف مات کننده) بر روي کابین دوش هاي شیشه ايبالست (طراحیاجراي سند * 
هاي ضد آب و ضد زنگ (بیلت نو آلومینیوم خالص) تولید و اجراي انواع کابین دوش هاي شیشه اي فریم دار با فریم* 

اي براق اي مات، نقرههاي سفید، نقرهاي کورهمیلیمتر) و با کیفیت و ایرانی (تولید کارخانه اراك) در رنگ 2/2ضخیم (
 )ایتالیایی هايدستگاه با شده آنادایز( (کروم)، طالیی براق، طالیی مات و زیتونی براق

ـ پالستیک فشرده) و ایرانی در 304استفاده از بهترین یراق آالت ضد آب و ضد زنگ (استیل *   سفید، هايکاريآب ـ برنج 
 دار فریم اي شیشه هاي دوش کابین براي براق زیتونی و براق طالیی ،)کروم( براق اينقره
 طراحی، ساخت و اجراي انواع کابین دوش در ابعاد مختلف با توجه به فضاي کنونی حمام شما به دلیل تنوع محصوالت* 
هاي اروپایی بوده و حمام شما را شیک و طراحی به روز کابین دوش هاي شیشه اي که الهام گرفته شده از نمونه* 
 کننداربردي میک

هاي هاي شفاف و مشجر به صورت فریم دار با فریمتولید و اجراي انواع کابین دوش هاي طلقی پلکسی گالس با طلق* 
میلیمتر) و با کیفیت و ایرانی (تولید کارخانه اراك) در رنگ  2/2ضد آب و ضد زنگ (بیلت نو آلومینیوم خالص) ضخیم (

 )ایتالیایی هايستگاهد با شده آنادایز( اي سفیدکوره
روز کاري به استثناي کابین دوش هاي گرد یا کابین دوش هایی با  6الی  4تحویل انواع کابین دوش ها در مدت * 

 هاي غیر سکوریت یا رنگیشیشه
شود و به جاي آن، فضاي اطراف هاي معماري مدرن، کمتر از وان حمام استفاده میهاي جدید و سبکامروزه در طراحی

پوشانند که هم زیبایی بیشتري دارد و هم با توجه ش را توسط یک دور دوشی شیشه اي یا طلقی پلکسی گالس میدو
 .کندبه این که فضاي حمام یک فضاي مرطوب است، نظافت آن را بسیار ساده می

 ما از کیفیت و قیمت خود مطمئن هستیم
هاي ارتباط توانید سایر راهتماس حاصل فرمایید. می 02166522589و  02177443675هاي جهت ارتباط با ما با شماره

 .مشاهده فرمایید» تماس با ما« با ما را در بخش
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 )کابین دوش (دوردوشی / اتاق دوش

 :توان به دو نوع تقسیم و تعریف کردکابین دوش» را می«
شود تا دور دوشی: فضایی اتاق مانند که معموالً در اطراف دوش حمام بر روي زمین، سکو، لبه یا زیردوشی نصب می ـ 1

 .هاي دیگر فضاي حمام شودمانع از خیس و کثیف شدن قسمت
یی غیر از ـ اتاق دوش: فضایی اتاق مانند که داراي تجهیزاتی مانند دوش، وان، جکوزي، زیر دوشی و ... بوده و در فضا 2

 .شود تا مکانی را براي استحمام به وجود آوردحمام نصب می
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 قیمت کابین دوش

باشد که بسیار مورد توجه است. این فاکتور ترین فاکتورها میمطمئناً همواره در انتخاب یک کاال، قیمت آن یکی از مهم
 .گیردهاي لوکس بیشتر مورد توجه قرار میدر مورد کاالها و دکوراسیون

شود. البته کابین دوش یکی از کاالهاي ترین کاالهاي یک حمام لوکس محسوب میکابین دوش نیز یکی از پرمصرف
 .باشدهاي کوچک نیز میکاربردي در حمام

شرکت آبشار کابین یکی از تولید کنندگان با سابقه انواع کابین دوش، دوردوشی و اتاق دوش در کشور است که محصوالت 
 .فروشدیمت مناسب (قیمت همکار) میخود را با ق

توان قیمت ثابت و مشخصی را براي کابین دوش هاي این ا توجه به تنوع کابین دوش هاي شرکت آبشار کابین نمیب
ها عبارتند شرکت تعیین کرد. قیمت کابین دوش هاي شرکت آبشار کابین به عوامل مختلفی بستگی دارد که برخی از آن

 :از
 رنگ اجزاي تشکیل دهنده و مدل و شکل کابین دوش ـ نوع، طرح و 1
 ـ ابعاد کابین دوش 2
 ـ حمل و نصب کابین دوش 3
 ـ تجهیزات جانبی 4

 قیمت کابین دوش: بیشتر بدانید
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 عوامل مؤثر بر انتخاب کابین دوش
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 :باید به موارد زیادي توجه داشت. این موارد عبارتند ازبراي انتخاب کابین دوش 

 :ـ انتخاب مدل و شکل کابین دوش 1
درجه (زاویه دار)  135هاي مختلف تمام گرد (ربع دایره)، نیم گرد (جلو گرد)، مربع مستطیلی، کابین دوش ها در شکل

نتخاب کنید که با سلیقه و خواسته شما جور شوند. در هنگام انتخاب شکل کابین دوش باید شکلی را او صاف تولید می
 .در آید و پس از نصب کابین دوش، فضاي کافی براي عناصر دیگر باقی بماند و حرکت در فضا دشوار نشود

شوند که هاي مختلف شیشه اي (فریم دار و فریم لس) و طلقی پلکسی گالس تولید میهمچنین کابین دوش ها در مدل
ها را انتخاب خود را دارد و شما باید با توجه به این مزایا و معایب و بر اساس سلیقه خود یکی از آنهر کدام مزایا و معایب 

 .نمایید
 :ـ انتخاب نوع درب کابین دوش 2

هایی که طول کوچک و عرض هاي ریلی براي حماماصوالً دو مدل درب ریلی و لوالیی در کابین دوش ها وجود دارد. درب
هایی که طول بزرگ و عرض کوچک و فضاي مناسب براي باز شدن درب هاي لوالیی براي حمامبزرگ دارند، و درب

 .روندکابین را دارند، به کار می
 :ـ اندازه کابین دوش 3

اندازه کابین دوش به میزان زیادي به اندازه فضا و همچنین، محل قرارگیري عناصر مختلف سرویس بهداشتی و حمام 
 براي شودمی توصیه. است دوشی زیر ابعاد دوش، کابین اندازه تعیین در مؤثر یگر از مواردشما بستگی دارد. یکی د

 .تفاده نکنیداس دوش کابین از سانتیمتر 90 در 90 از کوچکتر فضاهاي
کنیم که قبل از سفارش، با کارشناسان واحد فروش ما تماس بگیرید تا از سرویس رایگان بنابراین ما پیشنهاد می

 .گیري و مشاوره استفاده نموده و کابین دوشی مناسب با فضاي خود انتخاب کنیداندازه
 هاي تماس جهت مشاوره محصوالتشماره

 02177443675ـ  09122371705ـ  09113578010
 انتخاب کابین دوش: دبدانیبیشتر 

https://cabindoosh.ir/
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 کابین دوش شیشه اي فریم دار

 دار فریم اي شیشه هاي دوش کابین باشد، دوش کابین نوع ها بهترینیکی از انواع کابین دوش ها که شاید از نظر خیلی
 جلو( گرد نیم صاف، مستطیلی، مربع هايشکل در و) کشویی( ریلی صورت به فقط ها دوش کابین از نوع این. هستند

 .دگردنمی اجرا و تولید) دایره ربع( گرد تمام و) گرد
بندي باال، نیازي به نصب یک لبه یا سکوي سنگی در کابین دوش هاي شیشه اي فریم دار، به دلیل فریم دار بودن و آب

 .بر روي زمین نیست
هاي آلومینیومی قرار گرفته و به گردد که درون فریممیل استفاده می 6ن دوش ها، از شیشه نشکن در این نوع از کابی

 .گردندوسیله نوار محکم می
اي براق و مات، هاي متنوع (سفید، نقرهکاريهاي مورد استفاده در کابین دوش هاي شیشه اي فریم دار داراي آبفریم

 .براق) هستندطالیی براق و مات و زیتونی 
ها) رنگ با فریمهاي متنوع (همکاريیراق آالت مورد استفاده در این نوع از کابین دوش ها نیز همگی ضد زنگ و داراي آب

 .هستند
 از باالیی هايچرخ شدن خارج که است ايها و نیز نحوه اجرا به گونهدر کابین دوش هاي شیشه اي فریم دار شکل فریم

 .است ناممکن تقریباً ضربه اثر در فریم داخل
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 مزایاي کابین دوش هاي شیشه اي فریم دار

کابین دوش هاي شیشه اي فریم دار، نسبت به کابین دوش هاي شیشه اي فریم لس داراي مزایاي متعددي هستند. این 
 :مزایا عبارتند از

 )ـ قابلیت اجرا به صورت گرد (قوس دار 1
 یل سبک بودن شیشهها به دلـ طول عمر باالي چرخ 2
 بندي بهتر و استحکام بیشتر به دلیل فریم دار بودنـ آب 3
 ـ قیمت کمتر 4
 ـ عدم نیاز به ایجاد سنگ لبه یا سکو 5
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 کابین دوش شیشه اي فریم لس

توانند هم به صورت ریلی (کشویی) و هم کابین دوش هاي شیشه اي فریم لس بر خالف کابین دوش هاي فریم دار می
 کابین البته درجه (زاویه دار) تولید و اجرا گردند. 135هاي مربع مستطیلی، صاف و رت بازشو (لوالیی) و در شکلبه صو
 .ستنده اجرا قابل لوالیی صورت به فقط درجه 135 هاي دوش

ی بر بندي کم، حتماً باید یک لبه یا سکوي سنگدر کابین دوش هاي شیشه اي فریم لس، به دلیل عدم وجود فریم و آب
 .روي زمین نصب و کابین دوش را بر روي آن قرار داد

تر از گردد که بسیار سنگینمیل استفاده می 10در این نوع از کابین دوش ها به دلیل عدم وجود فریم، از شیشه نشکن 
 .میل است 6شیشه 

 هايکاريآب زنگ) و داراي(ضد  304یراق آالت مورد استفاده در این نوع از کابین دوش ها همگی از جنس استیل 
 .هستند) براق طالیی و مات و براق اينقره( متنوع
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 مزایاي کابین دوش هاي شیشه اي فریم لس

کابین دوش هاي شیشه اي فریم لس، نسبت به کابین دوش هاي شیشه اي فریم دار داراي مزایایی هستند. این مزایا 
 :عبارتند از

 ل عدم وجود فریمـ زیبایی و جذابیت بیشتر به دلی 1
 )درجه (زاویه دار 135ـ قابلیت اجرا به صورت  2
 تر به دلیل نداشتن فریمـ تمیز کردن راحت 3

https://cabindoosh.ir/
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 کابین دوش طلقی پلکسی گالس

گردد که در درون یک قاب هاي پلکسی گالس استفاده میدر کابین دوش هاي طلقی، به جاي شیشه نشکن، از طلق
 .گردددیوار متصل میمحکم شده و با پیچ یا پرچ به 

اي بوده و در رنگ سفید قاب مصرفی در این نوع از کابین دوش ها از جنس بیلت نو آلومینیوم خالص ضخیم با رنگ کوره
 .باشد و در برابر بخار و رطوبت کامالً مقاوم استموجود می

پالستیک فشرده و ضد زنگ با ضمانت یا برنج یا  304کلیه یراق آالت مصرفی در کابین دوش هاي طلقی از جنس استیل 
 .باشنداي مات موجود میاي سفید و نقرههاي کورهساله هستند و در رنگ 5

توان از طلق پلکسی گالس در دو نوع شفاف و مشجر استفاده نمود. کابین دوش هاي در این نوع از کابین دوش ها می
 .(ربع دایره) یا نیم گرد (جلو گرد) تولید و اجرا نمودتوان به صورت مربع مستطیلی، صاف، تمام گرد طلقی را می
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 مزایا و معایب کابین دوش هاي طلقی پلکسی گالس

 :توان به موارد زیر اشاره نموداز جمله مزایاي کابین دوش هاي طلقی نسبت به کابین دوش هاي شیشه اي می
دن در صورت استفاده از طلق هاي پلکسی گالس ـ قیمت کمتر به دالیلی مانند عدم نیاز به سندبالست جهت مات کر 1

 مشجر
 هاـ نمایش کمتر لک 2
 ـ ایمنی باالتر 3

 :توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله معایب کابین دوش هاي طلقی نسبت به کابین دوش هاي شیشه اي نیز می
 گازهاي سمیهاي آن و انتشار ـ عدم مقاومت در برابر آتش و کمک به انتشار شعله 1
 هاي پلکسی گالسهاي زیبا و دلخواه بر روي طلقـ عدم توان ایجاد طرح 2

 کابین دوش طلقی: بیشتر بدانید

https://cabindoosh.ir/
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/tf
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/tf
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 دور دوشی

 که شودمام امري طبیعی محسوب میتر شده و تلفیق سرویس بهداشتی با حها نسبت به گذشته کمامروزه متراژ خانه
شود. براي حل این مشکل راه اعث ایجاد برخی مشکالت مانند خیس شدن سرویس بهداشتی بعد از هر بار استحمام میب

 .حلی وجود دارد و آن هم استفاده از دور دوشی حمام است
کند و مشکالتی مانند تولید یز اشغال میبه جاي خرید کابین حمام جکوزي دار که عالوه بر گران بودن، فضاي زیادي را ن

توان از دوردوشی حمام استفاده نمود. استفاده از دوردوشی باعث استفاده بهینه از نماید، میقارچ در اطراف را ایجاد می
 .شودشود و همچنین، زیبایی محیط حمام نیز دو چندان میفضاي حمام می

اهد شد. دور دوشی حمام باعث محفوظ نگه داشتن آب و هواي گرم و تر خوبا نصب دوردوشی، نظافت حمام نیز ساده
 .شودجویی در انرژي نیز میصرفه

 دوردوشی: بیشتر بدانید
 دور دوشی شیشه اي

طلقی ساخته شوند. دور دوشی شیشه اي همان طور که گفته شد، دور دوشی ها ممکن است به صورت شیشه اي یا 
 .تر بوده و به دلیل زیبایی بیشتر، مشتریان بیشتري را به خود اختصاص داده استجدیدتر و مدرن

توان با اي عالی است. دور دوشی شیشه اي را میهاي مستري که فضاي کمی دارند، ایدهدور دوشی شیشه اي براي اتاق
 .، راه مات و حتی مات طرح دار تولید کردهاي شفاف، مات کاملانواع شیشه

https://cabindoosh.ir/
https://www.cabindoosh.ir/index.php/dordooshi
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/tf
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 مزایا و معایب دور دوشی شیشه اي

 :توان به موارد زیر اشاره نموداز جمله مزایاي دور دوشی شیشه اي می
 ـ مقاومت در برابر آتش 1
 هاي زیبا و دلخواه بر روي دور دوشیـ قابلیت اجراي طرح 2
 مدرناي خاص، زیبا و ـ دارا بودن جلوه 3

 :توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله معایب دور دوشی شیشه اي نیز می
 هایی با ابعاد مختلفـ عدم استفاده آسان در قوس 1
 هاي پیچیدهـ عدم قابلیت برش طرح 2
 هاـ جذب رطوبت باال و لک شدن فریم 3

https://cabindoosh.ir/
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/fcabin/frl
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 دور دوشی شیشه اي هايمدل 

https://cabindoosh.ir/
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/tf
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/flcabin/fllol
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مدل مختلف تولید می شوند که در ادامه به بررسی مشخصات  3ر کابین در دور دوشی هاي شیشه اي تولیدي شرکت آبشا

 .پردازیمها میهر یک از این مدل
هاي مختلف توان از انواع مختلف شیشه نشکن (معموالً سکوریت) سوپر کلیر در رنگدر دور دوشی هاي شیشه اي می

هاي مختلف اي) و یا سندبالست شده (طرحمل کارخانهساده، دودي، برنزي و ... و نیز به صورت شفاف، ساتینا (مات کا
 .اي) استفاده نمودمات کننده غیر کارخانه

ها و ها، بستها، ریلها، دستگیرههاي دور دوشی شیشه اي اعم از چرخهمچنین، کلیه یراق آالت مصرفی در تمامی مدل
 .ساله هستند 5ضمانت یا برنج یا پالستیک فشرده و ضد زنگ با  304... از جنس استیل 
 دار ریلی فریممدل شیشه اي 

 قاب یک درون در که شودمی استفاده میل 6 نشکن شیشه از ها دوشی دور از مدل همان طور که گفته شد، در این
 .گرددمی متصل دیوار به پرچ یا پیچ با و شده محکم آلومینیومی

هاي رنگ در و بوده ايکوره رنگ با زنگ ضد و میلیمتر 2/2 ضخامت با خالص آلومینیوم جنس از مدل قاب مصرفی در این
باشد. کلیه یراق آالت مصرفی اي براق (کروم)، طالیی براق، طالیی مات و زیتونی براق موجود میاي مات، نقرهسفید، نقره

 .باشندها موجود میرنگ با فریماي همهاي کورهدر این مدل از دور دوشی ها در رنگ
 یشه اي فریم لس ریلیمدل ش

شود که بدون قاب و با تعدادي بست به دیوار میل استفاده می 10یشه نشکن ش از مدل همان طور که گفته شد، در این
گردد و درب به صورت کشویی با استفاده از یک ریل استیل و زیر دوشی، وان، جکوزي، سکو، لبه یا کف حمام متصل می

 .کندهاي ثابت حرکت میدر پشت شیشه
اي براق (کروم) و طالیی اي مات، نقرهاي نقرههاي کورهکلیه یراق آالت مصرفی در این مدل از دور دوشی ها در رنگ

 .باشندبراق موجود می
 مدل شیشه اي فریم لس لوالیی

 زیر و دیوار به بست تعدادي با و قاب بدون که شودمی استفاده میل 10 نشکن شیشه از نیز ها دوشی دور از مدل در این
 متصل ثابت هايشیشه به لوال تعدادي از استفاده با درب و گرددمی متصل حمام کف یا لبه سکو، جکوزي، وان، دوشی،

 .شودمی بسته و باز لوالیی صورت به و شده
 .باشندجود میاي براق و طالیی براق مواي مات، نقرهاي نقرههاي کورهکلیه یراق آالت مصرفی در این مدل نیز در رنگ

 دوردوشی شیشه اي: بیشتر بدانید

https://cabindoosh.ir/
https://www.cabindoosh.ir/index.php/dorshi
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 حمام شیشه اي

تر و زیباتر از قبل براي لذت بردن از زندگی است. براي رسیدن به انسان همواره به دنبال فراهم کردن محیطی مناسب
ترین مواد در این سازي و بررسی به بهترین نحو ممکن است و شیشه یکی از مهمنیازمند آمادهاین حالت از فضاي خانه 

توان به اجراي حمام شیشه شود. از کاربردهاي شیشه در فضاسازي محیط داخل خانه میها محسوب میفضاسازي
 .کرد اشاره اي

وت و جذاب در حمام و سرویس بهداشتی است هاي متداول براي ایجاد دکوراسیون متفاحمام شیشه اي از جمله روش
هاي بهداشتی مورد استفاده واقع شود. ها یا در سرویستواند براي جداسازي فضاي حمام از اتاقکه عالوه بر زیبایی، می

 .کندهاي حمام جلوگیري میحمام شیشه اي از نفوذ آب و رطوبت به سایر بخش
اي استفاده نمود که به صورت همزمان به توان از دستگیره جاحولهضا میدر حمام شیشه اي براي استفاده بیشتر از ف

هاي بزرگ نیز هاي مجلل استخرها و باشگاهشود. از حمام شیشه اي براي سالنعنوان دستگیره و آویز حوله استفاده می
 .توان استفاده کردمی

 حمام شیشه اي: بیشتر بدانید

https://cabindoosh.ir/
https://www.cabindoosh.ir/index.php/hamamsh
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/flcabin/fllos
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 درب حمام شیشه اي |درب کشویی حمام  |درب شیشه اي حمام 

شود. به جاي این که فضاي حمام را ترین مواد براي فضاسازي محسوب میهمان طور که گفته شد، شیشه یکی از مهم
توان از یک دیوار و درب شیشه می با کشیدن دیوار گچی و گذاشتن یک درب چوبی، از اتاق خواب و مانند آن جدا کرد،

هاي هاي مختلف و زیبا مات کرد یا به جاي آن از شیشهها را به وسیله سندبالست، با طرحاي استفاده نمود و روي شیشه
 .ساتینا استفاده نمود تا فضاي داخل حمام از بیرون قابل مشاهده نباشد

 .یراق آالت مصرفی آن از جنس استیل ضد زنگ باشدبراي انتخاب درب شیشه اي حمام باید توجه کنید که 
باشد. درب کشویی حمام مناسب براي نحوه باز و بسته شدن درب شیشه اي حمام به صورت لوالیی یا کشویی می

 .باشدهاي کوچک میحمام
آب بسیار درب هاي شیشه اي حمام آبشار کابین از جنس شیشه سکوریت بوده و در نتیجه، در برابر تغییرات دمایی 

ها و یراق آالت مورد استفاده در درب شیشه اي حمام آبشار کابین مقاوم در برابر آب و رطوبت باشند. کلیه بستمقاوم می
 .باشندمی

 .توانند به صورت فریم دار یا فریم لس تولید و اجرا گردندهاي شیشه اي حمام نیز میدرب
 درب کشویی حمام |درب شیشه اي حمام : بیشتر بدانید

https://cabindoosh.ir/
https://www.cabindoosh.ir/index.php/doorsh
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/fcabin/frs
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پارتیشن دوش شیشه  |پارتیشن شیشه اي حمام  |پارتیشن دوش حمام  |پارتیشن حمام  |پارتیشن دوش 
 اي

توان از یک پانل شیشه اي کرد که به آن «پارتیشن دوش» یا هاي قدیمی پالستیکی، میاز پردهامروزه به جاي استفاده 
گویند. منظور از پارتیشن دوش یک پانل ثابت شیشه سکوریت است که در کنار دوش یا بر روي «پارتیشن حمام» می

 .الً روشویی و توالت فرنگی ـ شودهاي دیگر حمام ـ مثگردد تا مانع از پاشیدن آب به قسمتوان و جکوزي نصب می
توان براي جلوگیري از دیده شدن فضاي پشت پارتیشن دوش، پانل هاي شیشه اي آن را به وسیله سندبالست، با می

شود. شستشوي پارتیشن دوش هاي مختلف و زیبا مات نمود. پارتیشن دوش با نام «پارتیشن حمام» نیز شناخته میطرح
دار و بدون این که نگران از بین رفتن اي نمده و کافی است با استفاده از یک دستمال پارچهشیشه اي بسیار راحت بو

 .ها کنیدهاي مات روي شیشه) باشید، شروع به تمیز کردن شیشهسندبالست (طرح
هاي نشکن مورد استفاده در پارتیشن دوش ها سوپر کلیر و تولید کارخانه جام ایمن قزوین بوده و تمامی شیشه

 .شوندمی اجرا دودي و برنزي ساده، مختلف هايرنگ در
 حمام اي شیشه دوش پارتیشن هايمدل

 از کدام هر بررسی به ادامه در که شوندمدل تولید و اجرا می 3پارتیشن دوش هاي شیشه اي شرکت آبشار کابین در 
 .پردازیممی هاآن

توان از انواع مختلف شیشه نشکن (معموالً سکوریت) سوپر کلیر در میهاي پارتیشن دوش شیشه اي نیز در تمامی مدل
اي) و یا سندبالست شده هاي مختلف ساده، دودي، برنزي و ... و نیز به صورت شفاف، ساتینا (مات کامل کارخانهرنگ

 .اي) استفاده نمودهاي مختلف مات کننده غیر کارخانه(طرح

https://cabindoosh.ir/
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/fcabin/frs
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 مدل شیشه اي فریم لس

 از لس فریم اي شیشه دوش پارتیشن در. است حمام پارتیشن مدل تریناز پارتیشن دوش شیشه اي، رایجاین مدل 
 یا سکو یا زمین و دیوار به 304 استیل بست تعدادي با و) قاب( فریم بدون که گرددمی استفاده میل 10 نشکن شیشه

 .شوده متصل میلب
ترین هاي مختلف استفاده کرد که رایجتوان از شیشه نشکن با برشمیدر این مدل از پارتیشن دوش شیشه اي حمام 

 ضمانت با زنگ ضد و 304 استیل جنس از ها دوش پارتیشن از مدل هاي مصرفی در اینگرد است. بستها برش گوشهآن
 .باشندمی موجود براق طالیی و مات اينقره )،کروم( براق اينقره ايکوره هايرنگ در و هستند ساله 5

 مدل شیشه اي نیم فریم
این مدل از پارتیشن دوش شیشه اي حمام، جدیدترین نوع پارتیشن حمام است. در پارتیشن دوش شیشه اي نیم فریم 

گردد که از یک سمت در داخل یک فریم آلومینیومی محکم شده و به دیوار متصل میل استفاده می 6از شیشه نشکن 
 .شودبه زمین یا سکو یا لبه متصل می 304ک یا دو بست استیل گردد و سپس، به وسیله یمی

هاي مختلف استفاده کرد که توان از انواع مختلف شیشه نشکن با برشدر این مدل از پارتیشن دوش حمام نیز می
لت نو گرد است. فریم آلومینیومی مورد استفاده در این مدل از پارتیشن حمام از جنس بیها برش گوشهترین آنرایج

اي براق (کروم)، هاي سفید، نقرهاي (آنادایز) بوده و در رنگمیلیمتر و داراي رنگ کوره 2/2آلومینیوم خالص با ضخامت 
 .باشداي مات، طالیی براق، طالیی مات و زیتونی براق موجود مینقره

 5کامالً ضد زنگ با ضمانت  و 304هاي مورد استفاده در پارتیشن دوش شیشه اي نیم فریم نیز از جنس استیل بست
 .باشنداي مات و طالیی براق موجود میاي براق (کروم)، نقرهاي نقرههاي کورهساله هستند و در رنگ

https://cabindoosh.ir/
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/cv
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 مدل شیشه اي فریم دار

ها زیبایی به سایر مدل نسبت ولی است؛ حمام پارتیشن مدل این مدل از پارتیشن دوش شیشه اي حمام، استانداردترین
سمت در  4گردد که از هر میل استفاده می 6در پارتیشن دوش شیشه اي فریم دار نیز از شیشه نشکن  کمتري دارد.

داخل فریم آلومینیومی محکم شده و از یک سمت به وسیله پیچ یا پرچ به دیوار و از یک سمت به وسیله چسب آکواریوم 
 .شودبه زمین یا سکو یا لبه متصل می

 زنگ ضد و میلیمتر 2/2 ضخامت با خالص آلومینیوم نو بیلت جنس از نیز هادوش پارتیشن از مدل قاب مصرفی در این
 موجود براق زیتونی و مات طالیی براق، طالیی ،)کروم( براق اينقره مات، اينقره سفید، هايرنگ در و بوده آنادایز رنگ با

 .باشدمی
 پارتیشن شیشه اي حمام | پارتیشن حمام |پارتیشن دوش : بیشتر بدانید

 
 مزایاي شیشه حمام |شیشه حمامی  |شیشه حمام 

اي از معماري ندارند؛ بلکه براي کسانی که در حیطه طراحی و راي افرادي که سررشتهطراحی یک خانه مدرن نه تنها ب
ها با هر فرهنگی و در هر جاي کره زمین که زندگی باشد. انسانکنند، نیز کاري بس دشوار میدکوراسیون فعالیت می

 .کنند، باز هم همگی به دنبال زیبایی محیط زندگی خودشان هستند
ها از سالن پذیرایی و نشیمن فراتر رفته و حتی به آشپزخانه، بالکن، حمام و سرویس بهداشتی نیز خانه امروزه زیباسازي

 .رسیده است
اند. همه هاي متفاوتی براي زیباسازي محیط زندگیشان استفاده کردهها و المانها از متریالهاي مختلف انساندر زمان

 ؟ایم. اما نظرتان درباره استفاده از شیشه در حمام چیستها دیدها در حمامهاي سرامیکی یا سنگی رما استفاده از کاشی

https://cabindoosh.ir/
https://www.cabindoosh.ir/index.php/partdoosh
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/partition
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/flcabin/flsb
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شوند، کابین دوش هاي شیشه اي که با نام «شیشه حمام» نیز شناخته می توانیمبا به وجود آمدن شیشه حمامی می

 .شیمتوانیم با کمترین فضاي ممکن یک فضاي شیک و مدرن را با استفاده از شیشه حمام داشته بامی
آورد. هاي متنوعی که دارد، حس جدیدي از زیبایی و طراوت را براي شما به ارمغان میها و قیمتشیشه حمامی با طرح

اي معقوالنه اي مناسب از پارتیشن حمام را با هزینهتوان براي هر فضایی با هر ساختار و مقیاسی، گزینهاز این رو می
 .فراهم نمود

باشد که از باالترین کیفیت ممکن برخوردار و داراي شیشه نشکن (معموالً سکوریت) می جنس درب شیشه اي حمام از
توان طرحی ایمنی باالست. براي زیبایی بیشتر درب شیشه اي حمام و نیز براي جلوگیري از دیده شدن محوطه داخل، می

 .را با سندبالست بر روي شیشه ایجاد کرد
هاي مصرفی نیز از جنس یا برنج (ضد زنگ) و فریم 304کابین از جنس استیل  کلیه یراق آالت شیشه حمام هاي آبشار

 .باشنداي (ضد آب و ضد زنگ) میآلومینیوم با رنگ کوره
شیشه حمام عالوه بر جداسازي فضا نقش مهمی در جلوگیري از ورود رطوبت، باکتري و ... به سایر نقاط داشته، از تأثیر 

ها خودداري کرده و منجر به حفظ شدن گرماي حمام در فضا و جلوگیري از هدر رفتن هواي مرطوب حمام بر دیگر فضا
 .گرددانرژي می

 
 قیمت شیشه حمامی

باشد. جهت کسب ها متراژ و یراق آالت میترین آنعوامل متعددي بر قیمت شیشه حمام تأثیرگذار هستند که از مهم
 .توانید با کارشناسان واحد فروش شرکت آبشار کابین تماس حاصل فرماییدمیاطالعات بیشتر درباره قیمت شیشه حمام 

 هاي تماس جهت کسب اطالعات درباره قیمت محصوالتشماره

https://cabindoosh.ir/
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/fcabin/frs
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 شیشه حمامی: بیشتر بدانید

https://cabindoosh.ir/
https://www.cabindoosh.ir/index.php/bathroom-glass
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 اتاق دوش

منظور از «اتاق دوش» کابین دوش هاي ساده یا پیشرفته هستند که داراي دوش، زیر دوشی (یا وان یا جکوزي) و گاهی، 
ند تا فضایی را براي استحمام فراهم کنند. از موارد گردباشند و در فضایی غیر از حمام اجرا میبرخی تجهیزات جانبی می

 .هاي ورزشی را نام بردهاي آرایشی و پیرایشی و باشگاهتوان سالنکاربرد اتاق دوش، می
اي یا طلقی پلکسی گالس هاي پی وي سی و وجوه دیگر نیز به صورت شیشهوجه اتاق دوش به صورت ورق 2معموالً 

گردند. جنس پانل زیر دوشی مورد استفاده در اتاق بر روي وجوه پی وي سی نصب می هستند. دوش و تجهیزات جانبی
بوده و بر روي آن یک الیه رزین اکریلیک کشیده شده  ABS هاي پلیمريهاي دوش تولیدي شرکت آبشار کابین از ورق

 .است
 :این زیر دوشی ها داراي مزایاي زیر هستند

 شودهاي پوستی در افراد میایجاد بیماريـ آنتی باکتریال بودن که مانع از  1
 گرددـ داراي شاسی فلزي (تقویت شده) که مانع از شکستن یا تغییر شکل پانل زیر دوشی می 2
 هاي قابل تنظیم جهت تنظیم شیب محل نصبـ داراي پایه 3
 ـ بدون تغییر رنگ در اثر استفاده مکرر و تماس با آب 4

 اتاق دوش: بیشتر بدانید
 زیر دوشی

https://cabindoosh.ir/
https://www.cabindoosh.ir/index.php/otagh
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/fcabin/frl
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با روکش رزین اکریلیک) یا سرامیکی است که در زیر فضاي  ABS هاي پلیمرياي پالستیکی (ورقزیر دوشی» صفحه«

وشی ها در ابعاد شود تا این موضوع را تضمین کند که آب از محوطه مخصوص دوش خارج نشود. زیر ددوش نصب می
 .شوندهاي مختلف و مشخص ساخته میهاي مربعی، مستطیلی و گرد (قوس دار) و با ارتفاعمشخص و استاندارد و در شکل

 ؟چرا بهتر است تا حد امکان از زیردوشی استفاده نکنیم
از زیر دوشی استفاده  شود، باید حتماًدر اتاق دوش، به دلیل این که کابین دوش در فضایی به غیر از حمام نصب می

گردد. ولی در دور دوشی، در بسیاري از موارد نیازي به استفاده از زیردوشی نیست. توصیه شرکت آبشار کابین این است 
که تا حد امکان از زیر دوشی استفاده نگردد. زیرا زیر دوشی داراي معایبی به شرح زیر است که عدم استفاده از این 

 :کندمحصول را توجیه می
 :هاي دیگر و نیز سوسک و سایر حشرات در زیر زیردوشیـ جمع شدن لجن و کثیفی 1

هاي دیگر و نیز توان به فضاي زیرِ زیردوشی دسترسی داشت، به مرور زمان در زیر آن لجن و کثیفیاز آن جایی که نمی
 .شودسوسک و سایر حشرات جمع می

 :ـ نیاز به متخصص براي برداشتن زیر دوشی 2
ورتی که شما نیاز داشته باشید زیردوشی را بردارید، باید حتماً با یک متخصص تماس بگیرید تا با دریافت هزینه در ص

کابین دوش روي زیر دوشی شما را باز کرده و زیردوشی را بردارد و پس از پایان کار شما مجدداً زیردوشی و کابین دوش 
 .روي آن را نصب نماید

 زیر دوشی: بیشتر بدانید

https://cabindoosh.ir/
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/zirdooshi
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 کابین دوش اتاق خواب |حمام مستر شیشه اي 

شود، هاي بزرگ براي اتاق خواب دو نفره والدین که با عنوان «اتاق مستر» شناخته میامروزه بسیاري از طراحان در خانه
 خواب»، اتاق دوش «کابین هايعنوان با که ایده این. گیرندمی نظر در اي شیشه حمام به جاي حمام معمولی، یک

شود، به شما در داشتن یک اتاق خواب مستر متفاوت کمک مستر شیشه اي» و «دوش مستر» شناخته می «حمام
 .کندمی

ت؛ زیرا شیشه ـ چه به صورت حمام مستر شیشه اي به دلیل زیبایی و تنوع مورد توجه طراحان امروزي قرار گرفته اس
 .شود ابعاد اتاق در نظر بزرگتر دیده شودشفاف و چه به صورت مات ـ سبب می

 هاي مکان نصب حمام مستر شیشه ايویژگی
 :هاي زیر باشدمکان نصب حمام مستر شیشه اي باید داراي ویژگی

 .کاري شده باشدـ کف آن باید کامالً عایق 1
 .کاري شده یا شیشه اي باشدکاشی ـ باید داراي دیوارهاي 2
 .خور یا مشرف به دید بیرون ساختمان باشدـ نباید آفتاب 3
سانتیمتر باالتر باشد یا داراي یک لبه سنگی یا سرامیکی به  5ـ بهتر است کف آن نسبت به کف اتاق خواب حداقل  4

 .سانتیمتر باشد 5ارتفاع حداقل 
کشی آب سرد و گرم کشی فاضالب داراي سیفون، کفشور داراي سیفون، لولهلوله ـ باید مانند یک حمام معمولی داراي 5

 .و ... باشد
 اي شیشه مستر حمام هايمدل

https://cabindoosh.ir/
https://www.cabindoosh.ir/index.php/productions/fcabin/frl
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 .توان به دو صورت فریم دار و فریم لس تولید و اجرا نمودحمام مستر شیشه اي را نیز می

گردد که درون یک فریم از جنس بیلت استفاده میمیل  6در کابین دوش اتاق خواب مدل فریم دار از شیشه سکوریت 
است،  %100بندي گیرد. درب این مدل از حمام مستر شیشه اي که داراي آبنو آلومینیوم و تولید کارخانه اراك قرار می

 .گرددتنها به صورت ریلی اجرا می
ق و مات، طالیی براق و مات و زیتونی اي براهاي متنوع (سفید، نقرههاي ایتالیایی در رنگفریم مصرفی توسط دستگاه

 .تواند ساده، دودي یا برنزي باشدشود. شیشه سکوریت مصرفی میبراق) آنادایز می
توان به جاي شیشه سکوریت شفاف از شیشه براي جلوگیري از دیده شدن محیط داخل حمام مستر شیشه اي می

هاي مختلف و زیباي مات کننده را از طریق سندبالست طرح اي) استفاده نمود و یاسکوریت ساتینا (مات کامل کارخانه
 .بر روي آن اجرا کرد

 .باشندمی موجود هافریم با رنگهم کاريهاي آبکلیه یراق آالت مصرفی نیز کامالً ضد زنگ بوده و در رنگ
تعدادي بست و لوال  گردد که به وسیلهمیل استفاده می 10در کابین دوش اتاق خواب مدل فریم لس از شیشه سکوریت 

بندي ضعیفی گردد. درب این مدل از حمام مستر شیشه اي که داراي آببه دیوار و زمین متصل می 304از جنس استیل 
 .گرددباشد، به صورت ریلی یا لوالیی اجرا میمی

ست شده استفاده توان از شیشه سکوریت ساده، دودي یا برنزي به صورت شفاف، ساتینا یا سندبالدر این مدل نیز می
اي مات و براق و طالیی براق موجود کاري نقرههاي آبکرد. کلیه یراق آالت مصرفی نیز کامالً ضد زنگ بوده و در رنگ

 .باشندمی
 ر شیشه ايحمام مست |کابین دوش اتاق خواب : بیشتر بدانید
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 پارتیشن شیشه اي وان |وان شیشه اي  |کابین دوش وان و جکوزي 

هاي «کابین روي وان و جکوزي»، «رووانی» یا «کابین دوش وان و جکوزي» منظور از «وان و جکوزي شیشه اي» که با نام
است. این کار در تمیزي و شوند، این است که اطراف وان یا جکوزي با شیشه سکوریت محصور شده نیز شناخته می

 .کنددارد و وان را به سونا تبدیل مینظافت حمام نقش بسزایی داشته و همچنین، انرژي و گرما را داخل وان نگاه می
هاي مختلف ـ مثالً هایی با برشتوان از شیشهباشد. به عنوان مثال، میکابین دوش وان و جکوزي داراي تنوع زیادي می

ه ـ به عنوان کابین دوش وان و جکوزي استفاده نمود و یا این که از کابین هاي نیم فریم ثابت بهره هاي گرد گوششیشه
 .گردندبرد که مانند پارتیشن دوش نیم فریم بر روي وان یا جکوزي نصب می

هاي مختلف رنگها و هاي نشکن در طرحها و شیشهتوان از انواع یراق آالت، فریمدر کابین دوش وان و جکوزي نیز می
 .استفاده نمود

 وان و جکوزي شیشه اي |کابین دوش وان و جکوزي : بیشتر بدانید

 
نی, دور دوشی, قیمت دور  ن دوش ایرا ابی بین حمام, قیمت ک قیمت, کا بین دوش ارزان  لیست قیکابین دوش, حمام شیشه اي, کا اي حمام,  شیشه  شه حمام, درب  اي, دور دوشی ارزان, شی شیشه  بین دوش  بین دوش, کا قیمت کابین دوش دست دوم, قیمت کا ن دودوشی شیشه اي,  اي, کابین دوش حمام, اتاقمت دور دوشی, دوردوشی, کابی شیشه   دوش ش قیمت, دور دوشی 
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