
 تیغه کرکره شیشه ای

گیرند های مختلف مورداستفاده قرار میهای برقی که برای مکانکرکره)Glass shutter blade:(تیغه کرکره شیشه ای

های شوند. یکی از انواع تیغهبندی میها تقسیمها با توجه به جنس و نوع اتصال تیغهدارای انواع مختلفی هستند. این کرکره

ااینکه ظاهری شبیه به شیشه دارد اما با ها از پلی کربنات است و بای است. جنس این تیغهکرکره، تیغه کرکره شفاف یا شیشه

 .شودها نیز دچار شکستگی نمیشدیدترین ضربه

آشنا خواهید شد  ایها کرکره شیشهتیغه ها به تیغه نشکن و ضد سرقت شهرت دارند. در ادامه بیشتر با مزایا و انواعاین تیغه

 .های کرکره در برخی شهرها به شما معرفی خواهد شدهای فروش و نصب این تیغهو در پایان نمایندگی

 انواع تیغه کرکره شیشه ای

ها ضد اشعه ماوراءبنفش هستند و نور دهد. این تیغهبسیار شفاف است و نور را از خود عبور می ایتیغه کرکره شیشه

باشند و با سیار مقاوم میهای شفاف در برابر ضربه و خراش بشود. تیغهها نمیخورشید باعث تغییر رنگ و پوسیدگی آن

شوند. از دیگر مزیت این نوع تیغه مقاومت در برابر حریق است؛ این کرکره در برابر گلوله و ضربه دچار شکستگی نمی

 :اند ازعبارت ایتیغه کرکره شیشه طورکلی انواعدهد. بهحرارت و حریق بسیار مقاوم است و آتش را از خود عبور نمی

 تکه ساخته صورت یکها بهشود. این تیغهتیغه غضروف دار: تیغه غضروف دار بانام تیغه زواری نیز شناخته می

هایی از جنس استیل یا آلومینیوم به هم وسیله غضروفها بهاند. این تیغهشدهد و از قطعات کوچکی تشکیلشوننمی

 .های این تیغه متفاوت استها و غضروفاند. ضخامت تیغهمتصل شده

 ین نوع تیغه ترها مقاومباشد. این تیغهای میای نیز یکی دیگر از انواع تیغه شیشهای: تیغه کرکره لولهتیغه لوله

هایی که به امنیت زیادی نیاز دارند مورداستفاده قرار های بزرگ و مکانکرکره برقی هستند و برای درب

ها اند. جنس این لولههایی باضخامت و قطرهای متفاوت به هم متصل شدهوسیله لولهای بههای لولهگیرند. تیغهمی

 .باشداز استیل یا آلومینیوم می

 های آلومینیومی تک جداره و ها از ورقهباشد این تیغهای، تیغه پانچ دار میر: نوع دیگر از تیغه شیشهتیغه پانچ دا

هایی با منافذ باز را های آلومینیومی طی فرآیندی پانچ شده و تیغهشوند و به عبارتی ورقهپلی کربنات ساخته می

ه است تا از تاریک شدن محیط و نفوذ گردوغبار به شددهند. در پشت این منافذ از پلی کربنات استفادهشکل می

 .شودها استفاده میها بیشتر برای پارکینگداخل ساختمان جلوگیری شود. از این تیغه

 نصب تیغه کرکره شیشه ای

ها معموالً سبک است باشد چراکه وزن این تیغههای کرکره برقی میتر از سایر تیغهساده ایکرکره شیشه تیغه مراحل نصب

عدد تیغه نصب شود تا  9ها در هر مترمربع باید جایی نیاز به قدرت و توان زیادی ندارد. برای نصب این تیغهو برای جابه

توان تا ها را میکیلوگرم خواهد بود. این تیغه 12تا  9ه شود و وزن هر مترمربع آن چیزی حدود درستی باز و بستدرب به

 .ها بیشتر باشد کار نصب آن دشوارتر خواهد بودمتر نصب کرد هراندازه ارتفاع و عرض تیغه 8متر و ارتفاع  5/6عرض 

ای را به رو بهتر است کار نصب تیغه شیشهزاینای نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد اطورکلی نصب تیغه شیشهبه

ها ایجاد نشود و میزان امنیت آن افزایش های مجاز و نیروی متخصص بسپارید تا اختاللی در باز و بسته شدن تیغهنمایندگی

 .یابد

 قیمت تیغه کرکره شیشه ای

توان قیمت ها متغیر است و نمییجه قیمت تیغهشوند درنتای از مواد مختلفی ساخته میهای شیشهطور که گفته شد تیغههمان

 :اند ازها به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارتثابتی برای آن در نظر گرفت. میزان قیمت نهایی تیغه
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 معموالً  ها و برندهای مختلفی هستندای دارای مارکهای مورداستفاده برای کرکره شیشهمارک و برند تیغه: تیغه 

 .باشدهای چینی میها ازجمله مارکقیمت برند اروپایی بیشتر از سایر مارک

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

 .ها نیز بیشتر استمقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

  متر است هراندازه میزان میلی 6تا  2های مختلفی مابین ای دارای ضخامتضخامت تیغه: تیغه شیشهوزن و

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

 .قیمت بیشتری برخوردارند

 عی برخوردارند و نوع رنگ تیغه نیز در میزان قیمت آن بندی متنوای از رنگهای شیشهرنگ تیغه: تیغه

 .تأثیرگذار است

 ای دارای گارانتی یکسان نیستند، هراندازه میزان گارانتی تیغه های کرکره شیشهمیزان گارانتی تیغه: تمامی تیغه

 .یابدبیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش می

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

 .اطالع یابیدها بان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات تیغهشرکت دیده

 فروش تیغه کرکره شیشه ای

را خریداری  ایتیغه کرکره شیشه های اینترنتیها و یا سایتهای مختلفی مانند مراجعه به فروشگاهتوانید به روششما می

ائم انجام بان گستر قکنیم 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 تیغههای تیغه کرکره میکننده تمامی مدلدهید. این شرکت عرضه

 .کندنمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمی

های شت و درنتیجه واسطهبان گستر قائم این است که شما خریدی مستقیم خواهید دااز دیگر مزیت خرید از شرکت دیده

ای را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت خریداری خواهید کرد. همچنین این شرکت های شیشهشده 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 شیشه اینمایندگی

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

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

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میتیغه کرکره می

 .رار نماییدبرق تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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