
 درب کرکره ای شفاف

ای گسترش زیادی یافته است و از های کرکرهاز دربامروزه استفاده )Clear shutter door:(درب کرکره ای شفاف

شود. استحکام و قیمت این های مختلفی ساخته میای از جنسشود. درب کرکرههای مختلفی استفاده میآن در مکان

ها از های شفاف است. جنس این دربای، مدلها با توجه به مدل و جنس متفاوت است. یکی از انواع درب کرکرهدرب

ترین نوع پلیمر یعنی پلی کربنات است. پلی کربنات ظاهری شفاف دارد اما استحکام آن بیشتر از فوالد است. این محکم

شوند و از دوام و کیفیت باالیی برخوردارند. در این مطلب قصد ها نیز دچار شکستگی نمیها با شدیدترین ضربهدرب

های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییم تا انتخاب و نمایندگی ای شفافدرب کرکره داریم شمارا با انواع

 .مناسبی داشته باشید

 انواع درب کرکره ای شفاف

ها ضد حریق، ضد اشعه یو وی های مختلفی هستند. تمامی این دربدارای انواع و مدل ای شفافهای کرکرهدرب

 :اند ازعبارت ای شفافدرب کرکره طورکلی انواعضدضربه و خراش هستند. به

 :یادرب کرکره ای شفاف شیشه

شده است و ظاهر های شفاف است که از ترکیب پلی کربن و مواد نانو پلیمری ساختهای یکی از انواع دربکرکره شیشه

های این کرکره نشکن و کنند جنس آن از شیشه است اما درواقع شیشهآن به حدی شفاف است که اغلب افراد تصور می

های شفاف است برای زیبایی ره یکی از زیباترین انواع کرکرهضد حریق است و امنیت بسیار باالیی دارد. این کرک

توان خطوط رنگی بر روی آن نصب کرد تا با دکوراسیون ساختمان موردنظر هماهنگی داشته بیشتر این کرکره می

 .بندی متنوعی همچون آبی، مسی، دودی، برنزی، عسلی و... هستندها دارای رنگباشد. این کرکره

 :اف غضروف داردرب کرکره ای شف

هایی از جنس یکی دیگر از انواع کرکره شفاف، کرکره غضروف دار یا زواری است این کرکره دارای غضروف

های کرکره غضروف باشد. تیغهاستیل و یا آلومینیوم است و مدل استیل آن از استحکام و دوام بیشتری برخوردار می

 .دهنداند و نمایی زیبای به ساختمان میکنار هم قرارگرفته دار دارای قطعات کوچکی هستند که به شکل آجری در

 :ایدرب کرکره ای شفاف لوله

وسیله های این کرکره بههای برقی دارا است. تیغهای بیشترین میزان امنیت را در میان کرکرهدرب کرکره لوله

ها باشد. قطر و ضخامت لولهتر میقاوماند، مدل استیل آن مهایی از جنس استیل یا آلومینیوم به هم متصل شدهلوله

ها که به امنیت زیادی ها و صرافیهایی مانند بانکهای بزرگ و مکانمتفاوت است. از این کرکره بیشتر برای درب

 .شودنیاز دارند استفاده می

 نصب درب کرکره ای شفاف

ها هستند. نصب بر روی انواع دربشوند و قابلهای مختلفی ساخته میها و شکلدر اندازه ای شفافکرهدرب کر

ها متر است. برای نصب این کرکره 8ها نصب آنمتر و بیشترین ارتفاع قابل 6ها نصب این کرکرهبیشترین عرض قابل

کیلوگرم خواهد  12تا  5هر مترمربع آن چیزی مابین عدد تیغه وصل شود که تقریباً وزن  9بهتر است در هر مترمربع 

رو بهتر است کار نصب کرکره شفاف را به ها نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد. ازاینبود. نصب این کرکره

های مجاز و نیروی متخصص بسپارید تا اختاللی در باز و بسته شدن درب ایجاد نشود، موتور مورداستفاده نمایندگی

که وزن درب شما سنگین باشد بهتر است برای ها بیشتر توبوالر هست اما درصورتیکت درآوردن این کرکرهبرای حر

نصب آن از موتور کرکره توبوالر صنعتی و یا موتور ساید استفاده نمایید؛ همچنین استفاده از موتورهای چینی برای 

 .از موتورهای اروپایی استفاده نماییدهای سنگین های سنگین مناسب نیست و بهتر است برای دربکرکره
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 قیمت درب کرکره ای شفاف

ها روزانه در حال تغییر است و کرهتوان قیمت ثابتی در نظر گرفت چراکه قیمت این کرنمی ای شفافدرب کرکره برای

 :اند ازمیزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارت

 یابداندازه کرکره: هراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش می. 
 کاررفته در آن بر میزان قیمت تأثیرگذار استبهبندی متنوعی است و نوع رنگ رنگ کرکره: این کرکره دارای رنگ. 
 های ها از مواد پلی کربنات و آلومینیوم و یا استیل است، مدلطور که گفته شد جنس این کرکرهجنس کرکره: همان

 .ها نیز بیشتر استاستیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن
 متر است هراندازه میلی 6تا  2های مختلفی مابین ه کرکره شفاف دارای ضخامتوزن و ضخامت تیغه کرکره: تیغ

های ضخیم از قیمت های دارای تیغهمیزان ضخامت تیغه بیشتر باشد استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین کرکره
 .بیشتری برخوردارند

 باشند، هراندازه ارای گارانتی یکسان نمیهای شفاف دمیزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره
 .یابدمیزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش می

بان کنیم با واحد فروش شرکت دیدهاطالع یابید به شما پیشنهاد می ای شفافدرب کرکره خواهید از میزان قیمتاگر می

 .ها آشنا نمایدا شمارا با میزان قیمت و مشخصات کرکرهگستر قائم تماس حاصل نمایید ت

 فروش درب کرکره ای شفاف

رسانند اما اگر قصد خرید این نوع کرکره را ش میرا به فرو ای شفافدرب کرکره های مختلفیها و سایتفروشگاه

کننده تمامی بان گستر قائم انجام دهید این شرکت عرضهکنیم خرید خود را از شرکت دیدهدارید ما به شما پیشنهاد می

د نمایند و محصوالت خوها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میای هست و در ساخت این کرکرههای درب کرکرهمدل

بان گستر قائم این است که شما خریدی مستقیم خواهید کند. از دیگر مزیت خرید از شرکت دیدهرا با گارانتی عرضه می

شده و شما کرکره پلی کربنات را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت خریداری های فروش حذفداشت و درنتیجه واسطه

ی نصب در سراسر ایران هست و کار نصب کرکره را در کمترین هاخواهید کرد. همچنین این شرکت دارای نمایندگی

 .دهدزمان و با بهترین متد روز انجام می

 های فروش و نصب درب کرکره ای شفافنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی با های فروش و نصب آنای شفاف بهتر است به نمایندگیبرای خرید و نصب درب کرکره

 :اند ازای در شهرهای مختلف عبارتهای فروش و نصب درب کرکرهه گردد، برخی از نمایندگیگارانتی به شما عرض

 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 ر پایان الزم به ذکر است که شرکت دیدهد

 توانیدکنید میای هست و اگر در سایر شهرها زندگی مینصب درب کرکره

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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