
 

 

 فروش کرکره شیشه ای

شود و های برقی استفاده میامروزه در بیشتر اماکن از کرکره)Glass shutter position:(فروش کرکره شیشه ای

ها و انواع مختلفی هستند و های برقی دارای مدلها نیست. کرکرهها مانند گذشته تنها برای مغازهتفاده این کرکرهموارد اس

های مختلفی ها با توجه به میزان استحکام و جنس کرکره از قیمتها باهم متفاوت است. این کرکرهجنس این کرکره

 .برخوردارند

ها از مواد ای ظاهری شبیه به شیشه دارند اما جنس آنهای شیشهای است. کرکرههیکی از انواع کرکره برقی، کرکره شیش

انواع کرکره  شوند. در این مطلب قصد داریم شمارا باهایی نشکن محسوب مینانو کامپوزیت و پلی کربنات است و کرکره

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمو نمایندگی ایشیشه

 انواع فروش کرکره شیشه ای

های کرکره پلی کربنات و کرکره شوند و به همین دلیل به نامای از پلی کربنات و ماد نانو کامپوزیت ساخته میکرکره شیشه

شود. این کرکره ظاهری شفاف دارد و با استفاده از آن ساختمان دارای نمایی شیک و زیبا نانو کامپوزیت نیز شناخته می

، ظاهر زیبا UV مزایای زیادی همچون مقاومت در برابر ضربه، ضد حریق، ضدای دارای های شیشهخواهد شد. کرکره

 :اند ازای عبارتطورکلی برخی از انواع کرکره شیشهکنند. بهطور کامل از ساختمان محافظت میو... هستند و به

 ا دارای هشود. این کرکرهکرکره شفاف: کرکره شفاف از ترکیب پلی کربن و مواد نانو پلیمری ساخته می

های آن نوارهای رنگی هماهنگ با رنگ فریم کرکره را نصب توان در میان تیغهبندی متنوعی هستند و میرنگ

 .کرد تا زیبایی آن دوچندان شود

 های این کرکره ای است. تیغههای شیشهکرکره غضروف دار: کرکره غضروف دار یکی دیگر از انواع کرکره

اند. برای استحکام بیشتر کرکره، د و به شکل قطعات آجر در کنار هم چیده شدهشونتکه ساخته نمیصورت یکبه

شوند. میزان استحکام و طول عمر هایی از جنس استیل یا آلومینیوم به هم متصل میوسیله غضروفهای آن بهتیغه

 .شودزدگی و پوسیدگی نمیمدل استیل بیشتر است و دچار زنگ

 ای دارای استحکام بسیار ای است. کرکره لولهای کرکره لولههای شیشهانواع کرکرهای: یکی دیگر از کرکره لوله

هایی از وسیله لولههای شفاف این کرکره بههای برقی است. تیغهزیادی است و مقاومت آن بیشتر از تمامی کرکره

یار زیاد است و برای اند. میزان ضخامت تیغه این نوع کرکره بسجنس استیل یا آلومینیوم به هم متصل شده

 .شودای استفاده میای لولهها بزرگ است از کرکره شیشههایی که دهانه آندرب

از جنس شیشه نیست و تنها ظاهر آن شبیه به شیشه است اما مقاومت آن در برابر  ایکرکره شیشه بنا بر آنچه گفته شد 

ها هم ساختمان شما جلوه های ضد سرقت شهرت دارد؛ بنابراین با خرید این نوع کرکرهضربه بسیار زیاد است و به کرکره

 .شیکی خواهد داشت و هم امنیت آن تأمین خواهد شد

 نصب فروش کرکره شیشه ای

ها با توجه به باشد. وزن این کرکرههای منازل میها و حتی درب و پنجرهنصب بر روی انواع دربقابل ایکرکره شیشه

های تر از سایر کرکرهشود و نصب آن راحتای سبک محسوب میلوگرم متغیر است؛ بنابراین کرکرهکی 12تا  9نوع آن از 

شود. سپس موتور کرکره برای به حرکت عدد تیغه نصب می 9ها در هر مترمربع برقی است. برای نصب این کرکره

 .رهای مختلفی استفاده کردتوان از موتوای میهای شیشهگردد. برای کرکرهها نصب میدرآوردن این تیغه

های سنگین هایی با وزن متوسط موتور توبوالر صنعتی و برای کرکرههای سبک موتور توبوالر، برای کرکرهبرای کرکره

ای نیاز به تخصص و مهارت ذکر این است که نصب کرکره شیشهگیرند. نکته قابلموتورهای ساید مورداستفاده قرار می
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های مجاز ها را به نمایندگیرو بهتر است کار نصب این کرکرهها را نصب نماید. ازاینتواند آند نمیباالیی دارد و خود فر

 .و نیروی متخصص بسپارید تا اختاللی در کارکرد کرکره ایجاد نشود

 قیمت فروش کرکره شیشه ای

که این کرکره های برقی است؛ اما ازآنجاییبا توجه به مزایای زیاد آن بیشتر از سایر کرکره ایکرکره شیشه میزان قیمت

ای به عوامل توان قیمت ثابتی برای آن در نظر گرفت. میزان قیمت نهایی کرکره شیشههای مختلفی است نمیدارای مدل

 :اند ازمختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت

 ابعاد کرکره: هراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز بیشتر است. 

 اند دارای استحکام بیشتری هستند و قیمت مدل شدهای که با ترکیب استیل ساختههای شیشهجنس کرکره: کرکره

 .باشداستیل بیشتر از آلومینیومی می

 کاررفته در بندی متنوعی هستند. نوع رنگ بهای دارای رنگای شیشههکاررفته در کرکره: کرکرهنوع رنگ به

 .کرکره نیز در میزان قیمت آن تأثیرگذار است

 های ضخیم استحکام و طول متر است. تیغهمیلی 6تا  2ای از های کرکره شیشهضخامت کرکره: ضخامت تیغه

 .عمر بیشتری دارند و از قیمت باالتری نیز برخوردارند

 ای دارای گارانتی و خدمات پس از فروش های شیشهارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکرهمیزان گ

یکسانی نیستند، هراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش 

 .یابدمی

کنیم با واحد فروش شرکت ع هستید، به شما پیشنهاد میاطالرا دارید و از میزان قیمت آن بی ایکرکره شیشه اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهدیده

 فروش کرکره شیشه ای

ارید، ما ها را درسانند؛ اما اگر قصد خرید این نوع کرکرهای را به فروش میهای مختلفی کرکره شیشهها و سایتفروشگاه

های کرکره کننده تمامی مدلبان گستر قائم انجام دهید. این شرکت عرضهکنیم خرید خود را از شرکت دیدهبه شما پیشنهاد می

نمایند. تمامی محصوالت این ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میای یا پلی کربنات است و در ساخت این کرکرهشیشه

باشد و کار نصب کرکره های نصب در سراسر ایران مید. همچنین این شرکت دارای نمایندگیشرکت دارای گارانتی هستن

 .دهدرا در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام می

 های فروش کرکره شیشه ای در شهرهای مختلفنمایندگی

ا مراجعه نمایید تا محصولی با ههای مجاز فروش و نصب آنای بهتر است به نمایندگیبرای خرید و نصب کرکره شیشه

ای در شهرهای مختلف های فروش و نصب کرکره شیشهگارانتی و مطمئن به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازعبارت

 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: 681الک سوم مرکزی، پ

بان گستر قائم )خوبان( در اکثر شهرهای ایران دارای نمایندگی فروش کرکره در پایان الزم به ذکر است که شرکت دیده

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میای میشیشه

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

https://iranpcs.com/polycarbonate-pipe-with-steel-pipe/
tell://:+9855441824/
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