آالچیق:
از زمانهای قدیم ساخت آالچیق به شکل سنتی رایج بوده است ،آالچیق اکثرا" در محوطه بیرون
ویالها نصب و مورد استفاده قرار میگیرد.
آالچیق در داخل شهر نیز در حیاط ساختمانها و یا پشت بام اکثر ساختمانها
نصب و مورد استفاده قرار میگیرد.
فضای اطراف آالچیق اصوال " باز در نظر گرفته میشود تا هم از داخل و هم از بیرون آالچیق استفاده
بهینه شود.
در فضای بیرون ویالها اکثرا" آالچیق کنار استخر اجرا میشود تا به محض خروج از استخر از نشیمن
فضای داخل آالچیق برای استراحت
استفاده شود .همچین زمان تابش مستقیم آفتاب و گرم بودن هوا  ،آالچیق بهترین و خنک ترین
مکان برای استراحت میباشد.
در اکثر ساختمانها  ،برج ها و مجتمع ها هدف از نصب آالچیق جدای از استراحت و هواخوری،
جهت استفاده برای جلسات ساکنین مورد استفاده قرار میگیرد.
اجرای آالچیق در انواع مدلها و طرح ها قابلیت اجرا شدن را دارد
اکثرا" برای پوشش آالچیق  ،برای اینکه جلوه ی سنتی داشته باشد
از سفال طبیعی طبرستان یا شیرکوه و  ...استفاده میشود.
اخیرا" از تایل های داخلی که از ورقهای گالوانیزه که رنگ پلی استر یا پلی اورتان دارند به دلیل
پرسی بودن و مقاومت باال و نمای زیبایی که دارند نیز ج هت پوشش آالچیق استفاده میشود.
بهترین و با کیفیت ترین متریال وارداتی جهت پوشش آالچیق ورقهای سنگریزه ای با جنس
آلومینیوم و آلوزینک میباشد که کیفیت و ماندگاری باالیی دارند .این ورقها از کشورهای مختلفی
مثل نیوزلند،بلژیک،کانادا و کره با نامهای تجاری دکرا،متروت ایل ،کینگستون  ،تاپ تایل و آلمت وارد
ایران میشوند.این متریال مورد پیشنهادی شرکت ویالنما میباشد.
آالچیق را میتوان در ضلع ها ی مختلف اجرا کرد .معمول ترین آالچیق ها
چهار ضلعی و هشت ضلعی هستند.

جهت پوشش سقف آالچیق از تمامی متریال های داخلی مثل ورق طرح سفال،پرچین،بام
تایل،سفال و متریال های وارداتی مثل دکرا،شینگل،آندوویال و  ....میتوان استفاده کرد.
جهت مشاوره و بازدید رایگان در رابطه با اجرای آالچیق با شرکت ویالنما در ارتباط باشید.
شرکت ویالنما آالچیق شما را جهت اجرا به رایگان طراحی سه بعدی
مینماید.
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