
 

 

  درب کرکره پلی کربنات

قابل استفاده در مکان هایی مانند بانک ، صرافی ،  )door polycarbonate shutters(:درب کرکره پلی کربنات

ونه است که در به گ درب فروشگاه ها و غیره می باشد ، در مکان های ذکر شده برقراری امنیت بسیار مهم است و طراحی

در مقایسه با سایر کرکره های اتوماتیک از  درب کرکره پلی کربنات  .هنگام شب داخل مکان مورد نظر قابل دیدن می باشد

بیشترین ضریب ایمنی برخوردار است و در انواع مختلفی تولید می شود . در ادامه این مقاله قصد داریم اطالعاتی را در 

مل موثر بر قیمت آن در اختیار شما عزیزان قرار دهیم . امیدواریم با مطالعه این مطلب آگاهی و عوا درب کرکره رابطه با

 ...شما در این زمینه کامل شود . با ایران پلی کربنات همراه شوید

  آشنایی با درب کرکره پلی کربنات

به عنوان فوالد پالستیکی از آن نام برده ساخته شده توسط ایران پلی کربنات از مواد پلی کربنات که  درب کرکره پلی کربنات

درب کرکره  می شود ، تشکیل شده است . این مواد از مقاومت و دوام بسیار باالیی برخوردار هستند . تیغه ی تعبیه شده در

امنیت باالی آن می باشد . با  درب کرکره پلی کربنات ، نسوز و ضد حریق است . یکی دیگر از ویژگی های پلی کربنات

وجه به ویژگی هایی که این نوع درب دارد باعث شده به یکی از پرکاربردترین و محبوب ترین انواع کرکره اتوماتیک ت

 . تبدیل گردد

توسط کارشناسان در طرح و رنگ های متنوع طراحی و تولید می شود ، به همین دلیل با هر سلیقه  درب کرکره پلی کربنات

تولید  درب کرکره پلی کربنات مورد نظر قابل انتخاب است . برخی از طیف های رنگیای مطابقت دارد و متناسب با محیط 

 : شده توسط ایران پلی کربنات عبارتند از

دودی ، شیشه ای ، برنز ، عسلی ، بنفش روشن ، صورتی ، قهوه ای و غیره . بنابراین این نوع درب در طیف رنگی 

 . مختلفی تولید می شود

به دلیل استفاده از پلی کربنات شفاف برخورداری از قابلیت دید طرف مقابل  درب کرکره پلی کربنات یکی دیگر از مزایای

درب در طول شبانه روز است . این امر عالوه بر امنیت ، باعث زیبایی هر چه بیشتر محیط می شود . شفافیت تیغه این نوع 

شفافیت بسیار باال می باشد و موجب شده این نوع درب  درصد است و از نظر کارشناسان این میزان از 80درب ها حدودا 

 . کرکره ای به یک کرکره زیبا و کارآمد تبدیل شود

  عوامل موثر بر قیمت درب کرکره پلی کربنات

تاثیرگذار هستند ، یکی از مهم ترین و اولین فاکتوری که بر قیمت این نوع  درب کرکره پلی کربنات قیمت موارد بسیاری بر

اثیرگذار است نوع و برند مواد اولیه مورد استفاده برای ساخت آن و هم چنین ضخامت قطعات و وزن آن می باشد ، کرکره ت

 : عبارتند از درب کرکره پلی کربنات به طور کلی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت

 درب کرکره ای پلی کربنات نوع .1

 مواد اولیه مورد استفاده در تولید آن .2

 ضخامت تیغه ها .3

 درب کرکره ای در هر متر مربعوزن  .4

 ...نوع اتصال لوله استیل و زوار آلومینیوم و .5

در درب های اتوماتیک کرکره ای قابل استفاده می باشد و امنیت و  درب پلی کربنات استفاده از تیغه پلی کربنات عالوه بر

کسب و کار به دالیل مختلف تمایل  زیبایی بی نظیری را به همراه خود دارد . در برخی از مکان های تجاری که صاحبان

یا درب کرکره ای  درب کرکره پلی کربنات دارند کاالهای موجود در مغازه ها را به نمایش بگذارند اقدام به خرید و نصب

https://iranpcs.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%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://www.alibaba.com/showroom/polycarbonate-roller-shutter-door.html


 

 

شفاف می نمایند . در مکان های تجاری صاحبان کسب و کار به دلیل زیبایی در کار ، تبلیغ و امنیت بیشتر از مزیت ذکر 

، شفافیت و کیفیت باال به شما  درب کرکره پلی کربنات امنیت با استفاده از  کرکره پلی کربنات استفاده می کنند . شده درب

عزیزان قابل ارائه می شود ، به عالوه می توان برای پارتیشن بندی در یک محیط اداری از مزایای این نوع کرکره بهره 

 . مند شد

  سخن آخر

تولید شده توسط شرکت ایران پلی کربنات از بهترین کرکره برقی موجود  درب کرکره پلی کربنات با توجه به موارد ذکر شده

در کشور می باشند که می توانند انتخاب مناسبی برای مصرف کنندگان باشند . گارانتی کرکره پلی کربنات عرضه شده 

 . توسط این شرکت یک ساله می باشد

پلی کربنات مجموعه ای کامل از محصوالت امنیتی و حفاظتی را جهت هوشمند سازی مکان های مختلف  شرکت ایران

طراحی و تولید و در نهایت عرضه بازار می کند . به منظور کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ایران پلی کربنات مراجعه 

 نصب درب کرکره پلی کربنات درخشان در زمینهسال سابقه  15با بیش از  (شرکت دیده بان گستر قائم )عج  .نمایید

درب  همواره می کوشد تا بهترین خدمات را به مشتریان عزیز ارائه دهد . به منظور کسب اطالعات بیشتر در زمینه انواع

 می توانید کرکره پلی کربنات

  .حاصل فرمایید تماس از طریق خطوط ارتباطی موجود در وب سایت با کارشناسان این مجموعه
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