
 

 

 کرکره برقی شفاف

امروزه تقریباً در هر مجتمع تجاری و فروشگاهی از )Transparent electric shutters:(کرکره برقی شفاف

های برقی، کرکره ها دارای انواع مختلفی هستند. یکی از انواع مدرن کرکرهشده است. این کرکرههای برقی استفادهکرکره

ستیکی شناخته اند و به نام فوالد پالشدهشفاف یا پلی کربنات است. این کرکره از مواد نانو پلیمری و پلی کربنات ساخته

ها بسیار زیاد است و در برابر ضربه و های شفاف ظاهری شبیه به شیشه دارند اما میزان استحکام آنشوند. کرکرهمی

 ها به کرکره ضد سرقت شهرت دارند. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعخراش مقاومت باالیی دارند. این کرکره

های فروش و نصب این کرکره را در شهرهای مختلف معرفی نماییم تا خرید آشنا نماییم و نمایندگی کرکره برقی شفاف

 .مطمئنی داشته باشید

 انواع کرکره برقی شفاف

ها با هر شرایط آب و هوایی سازگار ای زیادی هستند. این کرکرههای و مزایای دارای ویژگیهای شفاف یا شیشهکرکره

ها مقاومت باالی آن در برابر شود. مزیت دیگر این کرکرهها نمیزدگی آنهستند و رطوبت و باران باعث پوسیدگی و زنگ

کرد. کرکره سوزی رخ دهد این کرکره از سرایت حریق جلوگیری خواهد حریق است. اگر در محیط اطراف کرکره آتش

حال ظاهر و مدل شفاف ضد اشعه یو وی است و نور آفتاب و حرارت باعث تغییر شکل و تغییر رنگ آن نخواهد شد. بااین

 :اند ازرتعبا کرکره برقی شفاف طورکلی برخی از انواعهای این کرکره باهم متفاوت است. بهتیغه

 باشد اما ای یکی از انواع کرکره شفاف است که ظاهر آن بسیار شبیه به شیشه میای: کرکره شیشهکرکره شیشه

ترین استحکام آن قابل قیاس با شیشه نیست. این کرکره از پلی کربن و مواد نانو پلیمری ساخته شد است و با سخت

توان استفاده کرد. های مختلف میهای شفاف برای مغازهشود. از کرکرهنیز دچار آسیب و شکستگی نمی هاضربه

توان رنگ شیشه و فریم آن را با توجه به سبک مغازه و بندی متنوعی است و میای دارای رنگکرکره شیشه

 .سلیقه خود انتخاب کرد

  های این باشد. تیغهمی کرکره برقی شفاف یکی از انواعکرکره غضروف دار: کرکره غضروف دار یا زواری نیز

لومینیوم به هم هایی از جنس استیل یا آوسیله غضروفها بهکرکره ظاهری زیبا و شبیه به آجر دارند. این تیغه

 .باشدشوند. استحکام و قیمت مدل استیل بیشتر میمتصل می

 هایی که دارای باشد. برای مکانهای کرکره شفاف میای نیز یکی دیگر از مدلای: کرکره لولهکرکره لوله

ای رکره لولهشود. کای استفاده میهای بزرگ هستند و یا به امنیت زیادی نیاز دارند، از کرکره شفاف لولهدرب

شده است و های استیل یا آلومینیوم در آن استفادهجای غضروف از لولهشبیه به کرکره غضروف دار است اما به

 .شودترین نوع کرکره برقی محسوب میهای آن نیز بیشتر است. این کرکره مقاومضخامت تیغه

 نصب کرکره برقی شفاف

عدد تیغه  9ها نصب کرد. برای نصب کرکره شفاف در هر مترمربع توان در بر روی انواع دربرا می کرکره برقی شفاف

کیلوگرم است. پس  12تا  7ها در هر مترمربع حدود ها با توجه به مدل آن متفاوت است. وزن تیغهشود. وزن تیغهنصب می

های کنند. برای کرکرهها باید موتور کرکره نصب شود. نوع موتور را با توجه به وزن کرکره انتخاب مینصب تیغه از

های سنگین از و برای کرکره های متوسط از موتور توبوالر صنعتی یا سنترال سبک از موتور توبوالر، برای کرکره

ربنات نیازمند دقت و مهارت باالیی است و بهتر است کار نصب آن های پلی کشود. نصب کرکرهموتورهای ساید استفاده می

 .درستی عمل نماید و میزان ایمنی آن افزایش یابدهای مجاز و نیروهای متخصص بسپارید تا کرکره بهرا به نمایندگی

 قیمت کرکره برقی شفاف

های آن متفاوت است؛ و قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی ثابت نیست چراکه مدل کرکره برقی شفاف میزان قیمت

 :اند ازدارد. برخی از این عوامل عبارت

https://iranpcs.com/category/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://www.alibaba.com/showroom/electric-transparent-roller-shutter.html
https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://iranpcs.com/electric-glass-shutters/
https://iranpcs.com/electric-glass-shutters/
https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81/
https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-electric-shutters/
https://iranpcs.com/category/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81/


 

 

 قیمت برند اروپایی ها و برندهای مختلفی هستند معموالً ها دارای مارکمارک و برند کرکره: این نوع کرکره 

 .ها استبیشتر از سایر مارک

 ها بیشتر استهای بیشتری نیاز دارند و میزان قیمت آنهای بزرگ به تیغهاندازه کرکره: کرکره. 

 های ها از مواد پلی کربنات و آلومینیوم و یا استیل است، مدلطور که گفته شد جنس این کرکرهجنس کرکره: همان

 .ها نیز بیشتر استاستحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن استیل از مقاومت و

 متر است. میلی 6تا  2های مختلفی مابین وزن و ضخامت تیغه کرکره: تیغه کرکره پلی کربنات دارای ضخامت

ای ضخیم ههای دارای تیغههراندازه میزان ضخامت تیغه بیشتر باشد استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین کرکره

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

 باشند، هراندازه های شفاف دارای گارانتی یکسان نمیمیزان 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

کنیم با واحد فروش اطالع هستید به شما پیشنهاد میاز میزان قیمت آن بی را دارید و کرکره برقی شفاف اگر قصد خرید

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

 فروش کرکره برقی شفاف

ها را اما اگر قصد خرید این کرکرهرا خریداری کنید  کرکره برقی شفاف های مختلفیها و فروشگاهتوانید از سایتشما می

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

نمایند و محصوالت خود را با ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میباشد و در ساخت این کرکرههای کرکره برقی میمدل

باشد و کار نصب کرکره را در های نصب در سراسر ایران میکند. همچنین این شرکت دارای نمایندگیرانتی عرضه میگا

 .دهدکمترین زمان و با بهترین متد روز انجام می

 های فروش و نصب کرکره برقی شفاف در شهرهای مختلفنمایندگی

ی فروش آن مراجعه نمایید تا کرکره را باقیمت بهتر و کیفیت هاباید به نمایندگی کرکره برقی شفاف برای خرید و نصب

 :اند ازهای فروش و نصب کرکره شفاف در شهرهای مختلف عبارتمناسب خریداری نمایید، 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 نصبدر پایان الزم به ذکر است که شرکت دیده

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میمی کرکره برقی شفاف

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

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


 

 

 

 


