
 

 

 درب کرکره برقی

های برقی گسترش زیادی یافته است و بیشتر امروزه استفاده از کرکره)Electric shutter doors:(درب کرکره برقی

های برقی دارای مزایای زیادی هستند و باعث سهولت اند. کرکرههای برقی دادههای قدیمی جای خود را به کرکرهکرکره

های تجاری و ها، مجتمعههای مختلفی مانند مغازها در مکانشوند. این کرکرهدررفت و آمد و امنیت بیشتر ساختمان می

 .گیرندها و... مورداستفاده قرار میها، باشگاهها، پارکینگمسکونی، سوله

 شوند. میزان استحکام و قیمتهای متفاوتی ساخته میهای برقی دارای انواع و برندهای مختلفی هستند و از جنسکرکره

های فروش و و نمایندگی درب کرکره برقی باهم متفاوت است. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواع درب کرکره برقی

 .ها در شهرهای مختلف آشنا نماییم تا انتخاب مناسبی داشته باشیدنصب این کرکره

 انواع درب کرکره برقی

اند ها عبارتشود. برخی از انواع تیغه این کرکرهبرحسب جنس و مدل تیغه آن به انواع مختلفی تقسیم می درب کرکره برقی

 :از

 تیغه کرکره آلومینیومی یا اکسترود

ها از سه نوع آلومینیوم شوند. در ساخت این تیغهسانتیمتری تولید می 100و  80، 60های مختلفی مانند هها در اندازاین تیغه

شوند و دارای استحکام باالیی هایی هستند که از آلومینیوم اصل و یا فابریک تولید میشود. دسته اول تیغهاستفاده می

شده و های فابریک ذوبهای آلومینیوم سرشاخهشود که اضافهیگفته م DC باشند. دسته دوم به آن تیغه سرشاخه یامی

 .گیرندمورداستفاده مجدد قرار می

هایی هستند از ضایعات و ظروف آلومینیومی ساخته میزان استحکام این نوع تیغه کمتر از مدل فابریک است. نوع سوم تیغه

شود. ها چندان توصیه نمیشند. به همین دلیل استفاده از آنباها دارای سروصدای زیاد و مقاومت کمی میشوند. این تیغهمی

 .باشندترین نوع تیغه کرکره در ایران میهای آلومینیومی پراستفادهتیغه

 تیغه کرکره پلی کربنات یا شفاف

شوند. جنس ها از مواد اولیه مختلفی ساخته میاست. این تیغه درب کرکره برقی های پلی کربنات نیز یکی دیگر از انواعتیغه

های پلی ها و استحکام مختلفی هستند. تیغهتواند از آلمان، کره، چین یا ایران باشد که دارای قیمتها میمواد اولیه این تیغه

ماوراءبنفش هستند و به کرکره ضد سرقت شهرت  ها در برابر ضربه، حرارت، خراش و اشعهترین تیغهکربنات مقاوم

های مختلفی مانند کرکره غضروف دار شوند و مدلها با فلزات دیگری همچون استیل و آلومینیوم مونتاژ میدارند. این تیغه

 .آورندای را به وجود میو کرکره لوله

 تیغه کرکره فوالدی

گیرند. این داستفاده قرار میهای برقی مورها و کرکرهت که برای دربهایی استیغه کرکره فوالدی نیز یکی از انواع تیغه

باشند اما معموالً سروصدای قیمت میها ارزانهای مختلفی هستند. این تیغهها از جنس فوالد بوده و دارای ضخامتتیغه

 .شودهای صنعتی استفاده میدر مکانها کنند و به همین دلیل بیشتر از این کرکرهزیادی در هنگام باز و بسته شدن ایجاد می

 نصب درب کرکره برقی

https://www.archiexpo.com/architecture-design-manufacturer/electric-shutter-22301.html
https://iranpcs.com/category/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87/
https://iranpcs.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://iranpcs.com/door-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/door-polycarbonate-shutters/


 

 

های داشت که نصب تمامی کرکره با توجه به نوع تیغه و مدل آن تا حدودی متفاوت است. باید توجه درب کرکره برقی نصب

رو بهتر است کار نصب تواند آن را نصب نماید. ازاینبرقی نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد و فرد غیرمتخصص نمی

 .درستی نصب شود و میزان امنیت آن افزایش یابدها را به نمایندگی مجاز بسپارید تا کرکره بهاین کرکره

 قیمت درب کرکره برقی

های مختلفی برخوردارند. میزان قیمت های مختلفی هستند و از قیمتدارای مدل های برقیدرب کرکره طور که گفته شدهمان

 :اند ازکرکره برقی بستگی به عوامل مختلفی دارد. برخی از این عوامل عبارت

 های های برقی است. معموالً مدلامل در تعیین قیمت کرکرهترین عجنس و مدل کرکره: جنس و مدل کرکره مهم

های مختلف های پلی کربنات هستند. البته قیمت مدلتری نسبت به کرکرهفوالدی و آلومینیومی دارای قیمت پایین

 .های پلی کربنات یا آلومینیومی نیز باهم متفاوت استکرکره

 أثیرگذار در میزان قیمت آن هست. هراندازه طول و عرض کرکره ابعاد کرکره: اندازه کرکره نیز یکی از عوامل ت

 .یابدبیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش می

 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 برقی نوع موتور کرکره: نوع موتور کرکره نیز در میزان قیمت نهایی کرکره تأثیرگذار است. برای کرکره

 .توان از موتورهای توبوالر یا ساید استفاده کرد. موتورهای ساید دارای قدرت و قیمت بیشتری هستندمی

 های برقی از گارانتی یکسانی برخوردار نیستند، خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره میزان گارانتی و

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

تماس برقرار نمایید و  بان گستر قائماطالع یابید، با واحد فروش دیده درب کرکره برقی اگر قصد دارید از میزان قیمت انواع

 .ها بخواهید شمارا در انتخاب کرکره برقی مناسب و میزان قیمت آن راهنمایی نماینداز آن

 فروش انواع درب کرکره برقی

رسانند اما اگر قصد خرید انواع را به فروش می های برقیدرب کرکره صورت حضوری یا اینترنتیهای مختلفی بهفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت کنیم خرید خود را از شرکت دیدهکرکره برقی را دارید ما به شما پیشنهاد می

نمایند و ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میدر ساخت این کرکرههای کرکره برقی هست و کننده تمامی مدلعرضه

بان گستر قائم این است که شما خریدی کند. از دیگر مزیت خرید از شرکت دیدهمحصوالت خود را با گارانتی عرضه می

ن قیمت و بهترین کیفیت شده و شما کرکره پلی کربنات را با کمتریهای فروش حذفمستقیم خواهید داشت و درنتیجه واسطه

های نصب در سراسر ایران هست و کار نصب کرکره را در خریداری خواهید کرد. همچنین این شرکت دارای نمایندگی

 .دهدکمترین زمان و با بهترین متد روز انجام می

 های فروش و نصب درب کرکره برقی در شهرهای مختلفنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی با گارانتی های فروش و نصب آنتر است به نمایندگیبه درب کرکره برقی برای خرید و نصب

 :اند ازهای فروش و نصب کرکره برقی در شهرهای مختلف عبارتبه شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 آهن مکان، فاز  بان گستر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمعنمایندگی 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 میهست و اگر در سایر شهرها زندگی می درب کرکره برقی انواع

https://iranpcs.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%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%af%d8%b1%d8%a8-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

 

 

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

