
 

 

 تیغه کرکره

ها دارای یافته است. این کرکرههای برقی بسیار گسترشامروزه استفاده از کرکره)Shutter blades:(تیغه کرکره

های برقی دارای اجزاء مختلفی هستند که اند. کرکرهشدههای متفاوتی ساختههای مختلفی هستند و از جنسمدل
های برقی است و نوع کرهترین قطعه کرصورت جداگانه نیز خریداری کرد. تیغه کرکره مهمتوان این قطعات را بهمی

های کرکره است. این کند جنس و طرح تیغهها را از هم متمایز میکند. به عبارتی آنچه کرکرهکرکره را مشخص می
ها باهم متفاوت است. در این مطلب قصد داریم شوند و میزان قیمت آنهای مختلفی تولید میها در اندازهتیغه

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمو نمایندگی تیغه کرکره شمارا با انواع

 انواع تیغه کرکره

ها باهم متفاوت است. نوع تیغه را شوند. طرح و رنگ این تیغههای مختلفی تولید میها و ضخامتدر جنس های کرکرهتیغه

 :اند ازطورکلی انواع تیغه کرکره عبارتد. بهتوان با توجه به میزان بودجه خود و مکان مورداستفاده انتخاب کرمی

 تیغه کرکره آلومینیومی یا آکسترود

طور که از نام این تیغه پیداست جنس آن از مینیومی یا آکسترود است. همانهای آلودر ایران، تیغه تیغه کرکره ترینپراستفاده

های بزرگ شوند که برای دربو... تولید می 100، 80، 60باشد. این تیغه ها کرکره در سایزهای مختلفی مانند آلومینیوم می

شود که برحسب نوع آلومینیوم به استفاده می ها از سه نوع آلومینیومگیرند. در تولید این تیغهو کوچک مورداستفاده قرار می

شده و دارای مقاومت باال و یک از آلومینیوم فابریک ساختههای درجهشوند. تیغهبندی میها درجهکاررفته در آن، تیغه

 .صدای کمی هستند

یک های درجهاز تولید تیغهشدند؛ به عبارتی پس یک ساخته میهای درجهمانده آلومینیوم تیغههای درجه دوم از باقیتیغه

های درجه سوم از شود. تیغهشود و پس از ذوب تیغه جدید با آن ساخته میآلومینیوم اضافی اطراف آن برش داده می

 .ها بسیار کم و سروصدای آن زیاد استشوند استحکام این تیغهآلومینیوم بازیافتی ظروف ساخته می

 تیغه کرکره پلی کربنات یا شفاف

ها بعد از ای نیز شهرت دارد دارای ظاهری زیبا و شفاف است. این نوع تیغههای شیشهپلی کربنات که به تیغه تیغه کرکره

های پلی کربنات بیشتر از تمامی شوند. میزان استحکام تیغهن تیغه در ایران محسوب میتریهای آلومینیومی پراستفادهتیغه

های پلی کربنات ای است. ضخامت تیغههای مختلفی همچون غضروف دار و لولهها کرکره است. این تیغه دارای مدلتیغه

 .شودومینیوم استفاده میها از پلی کربنات و استیل یا آلبر اساس مدل متفاوت است در ساخت این تیغه

 تیغه کرکره گالوانیزه یا آلومینیومی فوم دار

دهند تا در الیه فوم را درون آن قرار مییک هاهای فوم دار است. در ساخت این تیغه، تیغهتیغه کرکره یکی دیگر از انواع

ها ها عایق بسیار مناسبی در برابر سرما، گرما و سروصدا هستند؛ اما میزان استحکام آنبرابر سروصدا عایق شود. این تیغه

 .کم است

 تیغه کرکره فوالدی

ستحکام زیادی هستند؛ اما میزان سروصدای ها دارای اشده است. این تیغههای گالوانیزه ساختهتیغه کرکره فوالدی از ورقه

 .شودهای صنعتی استفاده میها و محیطهای فوالدی بیشتر برای فروشگاهآن زیاد است. از تیغه

https://iranpcs.com/category/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87/
https://www.alibaba.com/showroom/wooden-shutter-blades.html
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/
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%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%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/%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/


 

 

 نصب تیغه کرکره

شود؛ یعنی پس از نصب پروفیل، صفحه پلیت، شفت بلبرینگ و ها نصب میهای برقی آخرین مرحله تیغهدر نصب کرکره

کنند سپس رسد. برای این کار سر تیغه را باالبرده و آن را به شفت نصب میهای کرکره مینصب تیغهرسیور نوبت به 

کنند. باید توجه داشت که ها را پیچ میها را کامالً باالبرده و ریلشود. در مرحله بعد تیغهوسیله مته تیغه به شفت پیچ میبه

رو بهتر است کار نصب تیغه ها را نصب نماید؛ ازاینتواند آنمینصب تیغه کرکره کاری تخصصی است و فرد غیرماهر ن

 .های مجاز بسپارید تا کارکرد کرکره دچار اختالل نشودی کرکره را به نمایندگی

 قیمت تیغه کرکره

ن تیغه ازآهای پلی کربنات دارای بیشترین قیمت هستند و پسطورکلی تیغهقیمت تیغه ها با توجه به مدل آن متفاوت است. به

های مختلف هرکدام از این باشند. البته قیمت مدلآلومینیومی، تیغه فوالدی و تیغه فوم دار به ترتیب بیشترین قیمت را دارا می

ها نیز باهم متفاوت است. باید توجه داشت که میزان قیمت کرکره بستگی به عوامل مختلفی دارد. برخی از این عوامل تیغه

 :اند ازعبارت

 های مختلفی همچون اروپایی، ایرانی و چینی هستند. قیمت های کرکره دارای مارکمارک و برند تیغه: تیغه

 .باشدها میهای اروپایی بیشتر از سایر تیغهتیغه

 های های کرکره برقی متفاوت است. هراندازه ضخامت تیغهمیزان ضخامت تیغه کرکره: میزان ضخامت تیغه

های ضخیم و چند جداره از قیمت بیشتری یابد به همین دلیل کرکرهکرکره بیشتر باشد، استحکام آن افزایش می

 .برخوردارند

 های کرکره از گارانتی یکسانی برخوردار نیستند، غهمیزان گارانتی و خدمات پس از فروش تیغه کرکره: تمامی تی

 .هراندازه میزان گارانتی و خدمات پس از فروش تیغه کرکره بیشتر باشد قیمت آن نیز بیشتر است

کنیم با واحد فروش شرکت اطالع هستید به شما پیشنهاد میاگر قصد خرید تیغه ها کرکره را دارید و از میزان قیمت آن بی

 .ها اطالع یابیدستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات تیغهبان گدیده

 فروش تیغه کرکره

ها را رسانند اما اگر قصد خرید این تیغهصورت حضوری یا اینترنتی تیغه ی کرکره را به فروش میهای مختلفی بهفروشگاه

کننده تمامی بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت عرضههکنیم، خرید خود را از شرکت دیددارید؛ ما به شما پیشنهاد می

نمایند و محصوالت خود را با ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میباشد و در ساخت این تیغههای تیغه ها میمدل

یغه کرکره را باشد و کار نصب تهای نصب در سراسر ایران میکند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیگارانتی عرضه می

 .دهددر کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام می

 های فروش و نصب تیغه کرکره در شهرهای مختلفنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی با گارانتی به شما های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی  برای خرید و نصب تیغه

 :اند ازو نصب تیغه کرکره در شهرهای مختلف عبارتهای فروش عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 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 

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 می



 

 

 .اییدبرقرار نم تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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