
حوله خشک کن و یا رادیاتور حمام از لوله هایی تشکیل شده است که برای عالوه بر اینکه محیط حمام را در زمستان گرم 

می کند، لباس ها و حوله را نیز می توان روی آن خشک کرد. امروزه انواع مختلف حوله خشک کن و یا رادیاتور حمام در 

خشک کن مدرن شده است و عالوه بر کارایی زیبایی منحصر به فردی هم به بازار موجود می باشد. در واقع امروزه حوله 

 .حمام شما می دهد. حوله خشک کن استیل و... حوله ایران رادیاتور و بوتان و... در بازار موجود می باشد

 حوله خشک کن

حوله خشک در واقع رادیاتورهایی هستند که در حمام از آن استفاده می شود. در گذشته از رادیاتورهای بزرگ که معموال 

داخل اتاق ها استفاده می شود، در حمام نیز استفاده می شد. امروزه با طراحی مدرن و به روز کردن طرح ها، انواع 

ه بر اینکه فضای کمی را اشغال می کند، زیبایی و مدرن بودن را نیز رادیاتورهای مختص حمام طراحی شده است که عالو

به دکوراسیون حمام می آورد. طراحی این رادیاتورها به شکلی است که می توان لباس های کوچک و حوله را نیز روی آن 

 .ردازیمها آویزان کرد و خشک کرد. این محصول انواع مختلفی دارد که در ادامه به بررسی انواع آن می پ

 .امروزه با تنوع تولید و عرضه محصوالت مدرن، می توان زیبایی و آرامش را به خانه خود ببرید

 انواع رادیاتور حمام

انواع حوله خشک کن ها از نظر جنس عبارتند از: شیشه ای، آلومینیومی و فوالدی یا همان استیل طبقه بندی می شوند. با 

از خود می توانید بهترین محصول را انتخاب کنید، بنابراین در این بخش به صورت شناخت انواع این محصول و بررسی نی

 .مشروح به به بررسی انواع آن می پردازیم

 حوله خشک کن شیشه ای

حوله خشک کن شیشه ای همانطور که از نام آن مشخص است، دارای بدنه ای تقریبا شیشه است. شیشه هایی که در ساخت 

شود از شیشه ها حرارتی است. این محصول با توجه به متریال و جنس استفاده شده در ساخت آن  این محصول استفاده می

ها به نسبت دیگر انواع آن دارای وزن سبک تری است. همچنین متریال استفاده شده در این محصول باعث می شود که 

توجه به متریالی که در ساخت آن استفاده  بتوان در رنگ های مختلفی این محصول را ساخت و استفاده کرد. این محصول با

 .شده است، زیبایی و جلوه خاصی به دکوراسیون حمام شما می دهد

 حوله خشک کن های آلومینیومی

این محصول همانطوری که از نام آن مشخص است از متریال آلومینیوم استفاده شده است و نسبت به محصوالت فوالدی 

مت این محصول نسبت به محصوالت فوالدی و.... کمتر است و می توانید با قیمت دارای وزن کمتری است. همچنین قی

 .ارزان تهیه کنید. در گذشته معموال بیشتر محصوالت موجود در بازار از این نوع بودند

 (حوله خشک کن های استیل )فوالدی

این محصول با استفاده از فوالد  این نوع حوله محصول متداول ترین نوع محصول در بازار است و تقاضای زیادی دارد.

ضد زنگ و یا همان استیل ساخته می شود. متریال به کار رفته در این محصول باعث می شود که دربرابر زندگ زدگی و 

 .خوردگی مقاوم باشد و بسیار با دوام هستند و در بلند مدت کیفیت خود را حفظ می کنند

 آی بس



سطح کشور و ارتباط با تامین کنندگان و کارخانجات بهترین قیمت ها را با باالترین  با بهره گیری از برترین کارشناسان در

 .کیفیت ارائه می دهد

 آی بس آرامش بخش خانه شما

پیش از اقدام به خرید با کارشناسان ما به صورت رایگان مشورت کنید و با انتخاب بهترین محصول با توجه به نیاز خود، 

 .یدآرامش را به خانه خود ببر
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