
 

 

 تیغه کرکره شفاف

های برقی گسترش زیادی یافته است و از آن در امروزه استفاده از کرکره)Clear shutter blade:(تیغه کرکره شفاف

شود. های تجاری و مسکونی و... استفاده میها، مجتمعها، مغازهها، هتلها، بیمارستانهای مختلفی مانند بانکمکان

ها باهم متفاوت است. یکی از ها و میزان قیمت آنشوند که جنس تیغهلید میهای مختلفی توهای برقی در جنسکرکره

 .های شفاف هستندترین نوع تیغه، تیغهمقاوم

شوند. پلی کربنات در صنایع مختلف به فوالد پالستیکی ترین نوع پلیمر یعنی پلی کربنات ساخته میها از محکماین تیغه

های تولیدشده از این ماده به کرکره ضد و ضربه نیز مقاوم است. به همین دلیل تیغهشهرت دارد این ماده در برابر گلوله 

 .ایای آن آشنا خواهید شدو مز تیغه کرکره شفاف سرقت شهرت دارند. در ادامه بیشتر با انواع

 انواع تیغه کرکره شفاف

مقایسه نیست و با دهد اما مقاومت آن با شیشه قابلتیغه کرکره شفاف ظاهری شبیه به شیشه دارد و نور را از خود عبور می

 .شدباها خاصیت ضد حریق میهای این تیغهشود. از دیگر ویژگیها نیز دچار شکستگی و خراش نمیشدیدترین ضربه

ها کنند. تیغهور شدن آتش در محیط جلوگیری میدهند و در هنگام حریق از شعلههای شفاف آتش را از خود عبور نمیتیغه

شفاف ضد اشعه یو وی هستند و اگر در معرض نور آفتاب قرار گیرند دچار تغییر رنگ و پوسیدگی نخواهند شد. برخی از 

 :اند ازعبارت تیغه کرکره شفاف انواع

 های زواری یا غضروف دارتیغه

هایی از جنس استیل یا غضروفوسیله ها بهاند. این تیغهشدههای زواری یا غضروف دار از قطعات کوچکی تشکیلتیغه 

ها ها باهم متفاوت است. از این تیغه کرکره برای بیشتر مغازهها و غضروفاند. ضخامت تیغهآلومینیوم به هم متصل شده

 .شوداستفاده می

 ایهای لولهتیغه

هایی از جنس ی کربنات و لولهای هستند این مدل تیغه نیز ترکیبی از پلهای لولههای شفاف، تیغهیکی دیگر از انواع تیغه 

های شوند و برای دربهای برقی محسوب میترین نوع تیغهای استیل مستحکماستیل یا آلومینیوم است. تیغه پلی کربنات لوله

 .گیرندها که به امنیت زیادی نیاز دارند مورداستفاده قرار میها و طالفروشیبزرگ و امکانی مانند بانک

 های پانچ دارتیغه

ها ورقه آلومینیومی پانچ شده و میان منافذ آن های شفاف، تیغه پانچ دار است. برای تولید این تیغهیکی دیگر از انواع تیغه 

شود تا از تاریک شدن محیط جلوگیری شود و گردوخاک به درون ساختمان نفوذ نکند. از این مدل پلی کربنات قرار داده می

 .شودتفاده میها استیغه بیشتر برای پارکینگ

بندی بر اساس نوع مواد شوند. این تقسیمای، ایرانی و چینی تقسیم میهای شفاف به تیغه آلمانی، کرهبندی دیگر تیغهدر تقسیم

ها از آلمان، کره و چین وارد شوند اما مواد اولیه آنها در داخل کشور تولید میباشد. درواقع تمامی این تیغهها میاولیه تیغه

 .ها باهم متفاوت استشود. میزان استحکام و قیمت این تیغهمی

 نصب تیغه کرکره شفاف

https://iranpcs.com/category/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87/
https://books.google.com/books?id=QGQbAQAAMAAJ&pg=PA634&lpg=PA634&dq=Clear+shutter+blade&source=bl&ots=GnRJZeJmKd&sig=ACfU3U2SYGgmU9FLFqKjvMyZP_b2Hj2QRg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiK18nGh-PpAhURrHEKHT9oBqMQ6AEwCnoECAwQAQ#v=onepage&q=Clear%20shutter%20blade&f=false
https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81/
https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81/
https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa/
https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa/


 

 

گیرد. برای های برقی انجام میتر از سایر تیغهتر و راحتبودن وزن سبک سریعبه علت دارا  تیغه کرکره شفاف نصب

درستی باز و بسته شود و وزن هر عدد تیغه بر روی ریل نصب شود تا درب به 9ها در هر مترمربع باید نصب این تیغه

متر نصب کرد.  8متر و ارتفاع  5/6توان تا عرض ها را میکیلوگرم خواهد بود. این تیغه 12تا  9مترمربع آن چیزی حدود 

 .شودها انتخاب و نصب میسپس موتور کرکره برای به حرکت درآوردن تیغه

شود. الزم به ذکر است که نصب تیغه های سنگین موتور ساید نصب میهای سبک از موتور توبوالر و برای تیغهبرای تیغه

های مجاز و نیروی ها را به نمایندگیر است کار نصب این تیغهرو بهتشفاف نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد ازاین

 .ها ایجاد نشودمتخصص بسپارید تا اختاللی در باز و بسته شدن تیغه

 قیمت تیغه کرکره شفاف

ها به عوامل مختلفی بستگی توان قیمت ثابتی در نظر گرفت چراکه میزان قیمت نهایی این تیغهنمی تیغه کرکره شفاف برای

 :اند ازدارد برخی از این عوامل عبارت

 معموالً قیمت برند اروپایی بیشتر از ها و برندهای مختلفی هستند های شفاف دارای مارکمارک و برند تیغه: تیغه

 .باشدهای چینی میها ازجمله مارکسایر مارک

 های ها از ترکیب پلی کربنات با آلومینیوم و یا استیل است، مدلطور که گفته شد جنس این تیغهجنس تیغه: همان

 .استها نیز بیشتر استیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

 متر است هراندازه میزان میلی 6تا  2های مختلفی مابین وزن و ضخامت تیغه: تیغه پلی کربنات دارای ضخامت

های ضخیم از ضخامت تیغه بیشتر باشد وزن آن نیز بیشتر است و استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین تیغه

 .قیمت بیشتری برخوردارند

 کاررفته در تیغه بر میزان بندی متنوعی برخوردارند و نوع رنگ بهاز رنگ های پلی کربناترنگ تیغه: تیغه

 .قیمت آن تأثیرگذار است

 های شفاف دارای گارانتی یکسان نیستند، هراندازه میزان گارانتی تیغه بیشتر باشد میزان گارانتی تیغه: تمامی تیغه

 .یابدقیمت آن نیز افزایش می

کنیم با واحد فروش اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی تیغه کرکره شفاف اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات تیغهشرکت دیده

 فروش تیغه کرکره شفاف

را خریداری  تیغه کرکره شفاف های اینترنتیها و یا سایتهای مختلفی مانند مراجعه به فروشگاهروشتوانید به شما می

بان گستر قائم انجام کنیم خرید خود را از شرکت دیدهها را دارید ما به شما پیشنهاد مینمایید، اما اگر قصد خرید این تیغه

ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده باشد و در ساخت این تیغهکره میهای تیغه کرکننده تمامی مدلدهید. این شرکت عرضه

 .کندنمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمی

های بان گستر قائم این است که شما خریدی مستقیم خواهید داشت و درنتیجه واسطهاز دیگر مزیت خرید از شرکت دیده

ا با کمترین قیمت و بهترین کیفیت خریداری خواهید کرد. همچنین این شرکت های شفاف رشده و شما تیغهفروش حذف

باشد و کار نصب تیغه کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز های نصب در سراسر ایران میدارای نمایندگی

 .دهدانجام می

 های فروش و نصب تیغه کرکره شفافنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی باکیفیت به های فروش و نصب آنتوانید به نمایندگیمی تیغه کرکره شفاف برای خرید و نصب

 :اند ازهای فروش و نصب تیغه کرکره در شهرهای مختلف عبارتشما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa/
https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa/
https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://iranpcs.com/shutter-blades/
https://iranpcs.com/shutter-blades/
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بان گستر قائم )خوبان( در اکثر شهرهای ایران دارای نمایندگی فروش و نصب در پایان الزم به ذکر است که شرکت دیده

 توانیدد میکنیباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میتیغه کرکره می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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