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 چلنیوم و روش ساخت آن

باشد که طرفداران می تبلیغات محیطی حال جدیدترین تابلوهایچلنیوم یکی از زیباترین و درعین
بسیاری نیز در بازار به خود اختصاص داده است با نصب این تابلو خواهید دید که نمای محل 

 .شودکارتان چند برابر زیباتر می

 روش ساخت حروف چلنیوم

و یا اتو  CorelDraw روش ساخت حروف چلنیوم زمانی که حروف یک تابلو در برنامه کرل دراو
شد، طرح موردنظر بر روی جنس پلکسی  طراحی ونت، سایز و یا ضخامتازلحاظ ف AutoCAD کد

طرح موردنظر  ازاینکهشود پسباشد لیزر میهای مختلف میکه دارای رنگ plexi glass گلس
 .رسدتوسط دستگاه لیزر شد نوبت به چسباندن لبه چلنیوم به پلگسی می

کنند مراحل خم کردن، قوس و شیار روی هایی که از دستگاه چلنیوم ساز استفاده میدر تابلوسازی
پذیرد که خالی از شده انجام میصورت کامپیوتری طبق فایل طراحیلبه چلنیوم توسط دستگاه به

شده نه ها برای فونت التین طراحی و ساختههم نیست، چون این دستگاه توسط اروپایی اشکال
توان گفت که برای فونت فارسی، به همین دلیل در بعضی از موارد اشکاالتی وجود دارد، حتی می

 .کنندها در طی مراحل ساخت بر روی لبه چلنیوم خط و خش نیز ایجاد میبعضی از این دستگاه

باشند مراحلی خم کردن قوس و شیارها توسط ها نمیهایی که مجهز به این دستگاهسازیدر تابلو
 .گیرداستاد کار ماهر انجام می
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پس از آماده شدن لبه حروف و لبه چلنیوم آن را بروی میز آهنی با آهنرباهای مخصوص ثابت و 
 .چسبانندو اسپری لبه چلنیوم را به پلکسی می 321کنند و با چسب جذب یکدیگر می

های رسد که برای این کار از ورقپس از ساخت حروف چلنیوم نوبت به زیرسازی این حروف می
 241 -321شود که ابعاد این ورق متر استفاده میمیلی 31و  8با ضخامت  pvc سیویپی

 .باشدمتر میسانتی

گرما و سرما مقاوم بوده و تغییر حالت نخواهد داد و به همین  ها در مقابل آب، آفتاب،این ورق
 .منظور جهت زیرسازی حروف چلنیوم بسیار کاربرد دارد

نمایند و کشی میسی قرار گرفته و دور آن را خطویشده بر روی ورق پیحروف چلنیوم ساخته
 راحتی قرار بگیرد.به که در داخل چلنیوم زیر نوار گردگیرنحویبرقی برش خورده بهتوسط اره

راحتی در باشد و بهباشد که در مقابل عوامل جوی محیطی بسیار مقاوم میچلنیوم نوعی آلیاژ می
دهد. رویه حروف چلنیوم از جنس پلگسی مقابل آفتاب و یا بارندگی باران رنگ خود را از دست نمی

ود و با انتخاب مشتریان در های مختلف موجباشد که در انواع رنگگلس ساخت کشور تایوان می
شود. برای اینکه نصب این تابلوهای تمیز و شیک باشد از یک زیره حروف چلنیوم استفاده می

هایی که برای روشنایی تابلو استفاده شود که المپاستفاده می PVC هایمثال از ورقعنوانبه
 .گرددها نصب میشود نیز بر روی این ورقمی
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ترین لی اصلیرنگ و اندازه لبه چلنیوم با توجه به مارکهای متعددی که وجود دارد، متفاوت است و
 9های رنگ و در اندازه 34ترین لبه چلنیوم با مارک تجاری آلوراپید شناخته شده که در و معروف
های استفاده شده در کشورمان باشد. بیشترین رنگسانت موجود می 34سانت و  33سانت، 

سانت و  9ه ای(، مشکی و طالیی و بیشترین اندازه لبه چلنیوم استفاده شدهای استیل )نقرهرنگ
 باشدسانت می 33درصد خیلی کم 

 نصب تابلوی چلنیوم

ای یا استیل که برای دورگیری )پوشش فلز چلنیوم فلزی است دارای پایه آلومینیوم به رنگ نقره
دهنده نور است. شود و انعکاساستفاده می تابلو چلنیوم ها و حروف برجسته درها( نوشتهدیواره

در تابلو چلنیوم دارای زیبایی و جذابیت ظاهری بسیار زیادی است که به  فلز چلنیوم به کار رفته
زمان طوالنی محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. تابلو علت عدم زنگ زدی و تغییر شکل در مدت

شود و بدون شک آشنایی ظاهری و ها دیده میها و فروشگاهچلنیوم در سر درب بسیاری از مغازه
 .اریددیداری زیادی با آن د
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 تابلو چلنیوم ساخت

های مسکونی و غیرمسکونی است که نمای تابلو چلنیوم یک گزینه مناسب و ویژه برای ساختمان
توان با توجه به سلیقه مشتریان از لیزر در می تابلو چلنیوم دهد. در نصبها میبرتر و شکیلی به آن

 .سازی نمودیادهکاری روی آن پای مشخص استفاده نمود و کار مشبکپلکسی گالس در فاصله

 
 چلنیوم، ساخت چلنیوم، تابلوی چلنیوم و نصب تابلوی آن :کلمات کلیدی

 


