
 

 

 تولید کرکره شفاف پلی کربنات

های برقی که کرکره)Production of transparent polycarbonate shutters:(تولید کرکره شفاف پلی کربنات

های مختلفی هستند. میزان استحکام و گیرند دارای انواع و جنسهای مختلف مورداستفاده قرار میبرای مکان
تولید  است. درها باهم متفاوت است. یکی از انواع جدید و مقاوم کرکره برقی، کرکره پلی کربنات قیمت این کرکره

عالوه بر پلی کربن از ترکیب فلزات دیگری همچون استیل و آلومینیوم نیز استفاده  کرکره شفاف پلی کربنات
هایی که به امنیت زیادی نیاز دارند، ارند و برای مکانهای پلی کربنات به کرکره ضد سرقت شهرت دشود. کرکرهمی

های فروش و نصب این کرکره بیشتر آشنا خواهید باشند. در ادامه با انواع کرکره پلی کربنات و نمایندگیمناسب می

 .شد تا خرید مطمئنی داشته باشید

 انواع تولید کرکره شفاف پلی کربنات

ها بسیار کنند. تمامی این کرکرهها را با فلزات مختلفی مونتاژ میاین کرکره تولید کرکره شفاف پلی کربنات هاکارخانه

توان به خاصیت های دیگر کرکره پلی کربنات میشوند. از مزیتها دچار شکستگی نمیهمستحکم بوده و با شدیدترین ضرب

طورکلی انواع کرکره شفاف پلی ضد حریق، ضد اشعه ماوراءبنفش و مقاومت باالی آن در برابر خمش اشاره کرد. به

 :اند ازکربنات عبارت

 های پلی کربنات است که از آن بیشتر در ه غضروف دار یا زواری یکی از کرکرهکرکره غضروف دار: کرکر

هایی از وسیله غضروفشوند و بههای این کرکره به شکل قطعات کوچک ساخته میشود. تیغهها استفاده میمغازه

ها باهم متفاوت های این کرکرهها و غضروفشوند. میزان ضخامت تیغهجنس استیل یا آلومینیوم به هم متصل می

 .است

 های بزرگ و های شفاف پلی کربنات از این کرکره برای مغازهای نیز یکی از کرکرهای: کرکره لولهکرکره لوله

هایی از جنس استیل یا وسیله لولهای بهشود. تیغه کرکره لولههایی که به امنیت زیادی نیاز دارند استفاده میمکان

 .ها باهم متفاوت استاست که ضخامت و قطر این لولهآلومینیوم به هم متصل شده 

 شود، کرکره ساخته می تولید کرکره شفاف پلی کربنات هایی که در کارخانهکرکره شفاف: یکی دیگر از کرکره

ها بیشتر از فوالد است. های شفاف ظاهری شبیه به شیشه دارند اما استحکام آنای است. کرکرهشفاف یا شیشه

زیبایی بندی متنوعی همچون آبی، مسی، دودی، برنزی، عسلی و... هستند. برای های شفاف دارای رنگکرکره

 .های آن نوارهای رنگی نصب کردتوان میان تیغهها میبیشتر این کرکره

 نصب تولید کرکره شفاف پلی کربنات

ها دارای وزن که این کرکرهها تا حدودی متفاوت است اما ازآنجاییهای پلی کربنات با توجه به مدل آنمراحل نصب کرکره

عدد تیغه نصب  9برای نصب کرکره شفاف پلی کربنات در هر مترمربع شود. ها سریع انجام میسبکی هستند نصب آن

باشد. در مرحله آخر موتور کرکره برای به حرکت کیلوگرم می 12تا  9ها از ها با توجه به مدل آنشود. وزن این تیغهمی

های سنگین از ی کرکرههای سبک از موتورهای توبوالر و براشود. برای کرکرهها انتخاب و نصب میدرآوردن این تیغه

دقت و مهارت باالیی های برقی نیاز بهشود. الزم به ذکر است که نصب تمامی کرکرهموتورهای پرقدرت ساید استفاده می

رو بهتر است کار نصب کرکره پلی کربنات را به ها را نصب نماید. ازایندارد و فرد غیرمتخصص نباید این کرکره

 .درستی عمل نماید و میزان امنیت آن افزایش یابدتا کرکره به های مجاز بسپاریدنمایندگی

 قیمت تولید کرکره شفاف پلی کربنات

گیرند. ها با توجه به جنس و مدل در نظر میها مختلفی را برای این کرکرهیمتق تولید کرکره شفاف پلی کربنات هاکارخانه

ها در نظر گرفت. قیمت کرکره پلی کربنات به عوامل مختلفی توان قیمت ثابتی برای تمامی این کرکرهبه همین دلیل نمی

 :اند ازبستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت
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 های بزرگ از قیمت ترین عامل در میزان قیمت کرکره است. کرکرهمابعاد کرکره: طول و عرض کرکره مه

 .های بیشتری نیاز دارندبیشتری برخوردارند زیرا به تیغه

 شوند. قیمت های پلی کربنات از ترکیب پلی کربنات با آلومینیوم و یا استیل ساخته میجنس کرکره: کرکره

های های غضروف دار از قیمت کمتری نسبت به کرکرهرکرهباشد و کهای استیل بیشتر از آلومینیوم میکرکره

 .ای برخوردارندلوله

 کاررفته در کرکره نیز بندی متنوعی هستند. نوع رنگ بهها دارای رنگکاررفته در کرکره: کرکرهنوع رنگ به

 .در میزان قیمت آن تأثیرگذار است

 های ضخیم استحکام و طول متر است. تیغهمیلی 6تا  2های کرکره پلی کربنات از ضخامت کرکره: ضخامت تیغه

 .عمر بیشتری دارند و از قیمت باالتری نیز برخوردارند

 های پلی کربنات دارای گارانتی و خدمات پس از میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش  فروش یکسانی نیستند، هراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش

 .یابدمی

 توان از موتورهای توبوالر یا ساید های پلی کربنات میکاررفته در کرکره: برای نصب کرکرهنوع موتور به

های کوچک مناسب هستند اما موتورهای استفاده کرد. موتورهای توبوالر دارای قدرت کمتری بوده و برای درب

باشند. قیمت موتورهای ساید و اروپایی بیشتر از های سنگین میشته و مناسب دربساید قدرت بیشتری دا

 .موتورهای توبوالر و چینی است

کنیم با واحد اطالع هستید، به شما پیشنهاد میاگر قصد خرید کرکره شفاف پلی کربنات را دارید و از میزان قیمت آن بی

 .ها اطالع یابیدید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهبان گستر قائم تماس حاصل نمایفروش شرکت دیده

 فروش تولید کرکره شفاف پلی کربنات

کنیم ها ما به شما پیشنهاد میکنند. برای خرید این کرکرهمراکز مختلفی درزمینٔه فروش کرکره شفاف پلی کربنات فعالیت می

گستر قائم اقدام به خرید نمایید. این شرکت بان صورت حضوری و یا از طریق تماس با واحد فروش شرکت دیدهبه

ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده باشد و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلعرضه

 بان گستر قائم این است که شماکند. از دیگر مزیت خرید از شرکت دیدهنمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمی

شده و شما کرکره پلی کربنات را با کمترین های فروش حذفواسطه و مستقیم خواهید داشت و درنتیجه واسطهخریدی بی

باشد و کار های نصب در سراسر ایران میقیمت و بهترین کیفیت خریداری خواهید کرد. همچنین این شرکت دارای نمایندگی

 .دهدد روز انجام مینصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین مت

 های فروش و نصب تولید کرکره شفاف پلی کربناتنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی با های مجاز فروش و نصب آنبرای خرید کرکره شفاف پلی کربنات بهتر است به نمایندگی

بنات در شهرهای مختلف های فروش و نصب کرکره پلی کرگارانتی و مطمئن به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازعبارت

 بان گستر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز نمایندگی دیده

 09121383250تلفن فروش:  021 5541821. تلفن ویژه: 681سوم مرکزی، پالک 

ئم )خوبان( در اکثر شهرهای ایران دارای نمایندگی فروش و نصب بان گستر قادر پایان الزم به ذکر است که شرکت دیده

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میکرکره پلی کربنات می

 . برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

tell://+9855441824/
tell://+9855441824/


 

 

 


