
 

 

 کرکره برقی شیشه ای

ای در اماکن تجاری، فروشگاهی و طور گستردهامروزه به)Electric glass shutters:(کرکره برقی شیشه ای

های های برقی دارای انواع مختلفی هستند و از جنسشود. کرکرههای برقی استفاده میهای مسکونی از کرکرهپارکینگ

های به نامای های شیشهباشد. کرکرهای یا شفاف میها، کرکره شیشهشوند. یکی از انواع این کرکرهمتفاوتی ساخته می

ها ظاهری زیبا و شبیه به شیشه دارند اما شده است. این کرکرهکرکره پلی کربنات و کرکره نانو کامپوزیت نیز شناخته

ای به کرکره ضد های شیشهباشند. کرکرهاند و در برابر ضربه بسیار مقاوم میشدهترین نوع پلیمر ساختهدرواقع با مستحکم

های فروش و نصب این کرکره در و نمایندگی ایکرکره برقی شیشه ادامه بیشتر با انواع سرقت نیز شهرت دارند. در

 .شهرهای مختلف آشنا خواهید شد تا خرید مناسبی برای ساختمان خود داشته باشید

 انواع کرکره برقی شیشه ای

های این کرکره دارای شوند. تمامی مدلها و نوع اتصال آن به انواع مختلفی تقسیم مینس تیغهای با توجه به جکرکره شیشه

سوزی از سرایت حریق به محیط داخلی ها ضد حریق هستند و در صورت بروز آتشباشند. این کرکرهمزایای زیادی می

شود. از ها نمیباعث تغییر رنگ و پوسیدگی آن ها شفاف ضد اشعه ماوراءبنفش هستند و نور آفتابکنند. کرکرهجلوگیری می

 :اند ازعبارت ایکرکره برقی شیشه باشد. برخی از انواعدیگر مزیت این کرکره مقاومت باالی آن در برابر اکسیده شدن می

 های این کرکره با شود. تیغهضروف دار: کرکره غضروف دار به نام کرکره زواری نیز شناخته میکرکره غ

های آن با شوند. درواقع برای استحکام بیشتر کرکره تیغهفلزات دیگری همچون استیل و آلومینیوم ترکیب می

این مدل کرکره با توجه به های اند. ضخامت تیغه و غضروفهای آلومینیومی و استیل به هم متصل شدهغضروف

 .میزان قیمت آن متفاوت است

 ترین نوع کرکره ای است. این کرکره مقاومهای شیشهای نیز یکی دیگر از انواع کرکرهای: کرکره لولهکرکره لوله

جای ای نیز تقریباً شبیه به کرکره غضروف دار است اما بهشود. شکل ظاهری کرکره لولهبرقی محسوب می

ای استیل های لولهشود. میزان استحکام و مقاومت کرکرههای استیل یا آلومینیومی استفاده میاز لولهغضروف 

 .های آلومینیومی استبیشتر از مدل

 نصب کرکره برقی شیشه ای

ها دارای وزن سبکی های برقی است. چراکه این کرکرهسایر کرکره تر ازتقریباً ساده ایهای برقی شیشهکرکره نصب

باشد. به های برقی نیازمند دقت باال و تخصص میحال نصب تمامی کرکرهشود. بااینتر انجام میها سریعهستند و نصب آن

ای را به نیروی شههای شیها را نصب نماید. بهتر است کار نصب کرکرههمین دلیل نباید فرد غیرمتخصص این کرکره

درستی نصب شود و میزان امنیت آن افزایش یابد. برای نصب این های مجاز بسپارید تا کرکره بهمتخصص و نمایندگی

گردد. برای شود. در مرحله بعد موتور کرکره نصب میعدد تیغه در هر مترمربع بر روی رول نصب می 9ها کرکره

مختلفی مانند توبوالر و ساید استفاده کرد. نوع موتور بر اساس وزن نهایی کرکره توان از موتورهای های برقی میکرکره

های ساید استفاده های سنگین از موتور کرکرههای سبک از موتورهای توبوالر و برای کرکرهشود. برای کرکرهانتخاب می

 .شودمی

 قیمت کرکره برقی شیشه ای

های برقی است چراکه از استحکام و طول عمر بیشتری مقداری بیشتر از سایر کرکره ایکرکره برقی شیشه قیمت

ن های این کرکره قیمت یکسانی در نظر گرفت. میزان قیمت ایتوان برای تمامی مدلحال نمیباشند. بااینبرخوردار می

 :اند ازها بستگی به عوامل مختلفی دارد. برخی از این عوامل عبارتکرکره
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 های بزرگ از قیمت ترین عامل در میزان قیمت کرکره است. کرکرهابعاد کرکره: طول و عرض کرکره مهم

 .های بیشتری نیاز دارندبیشتری برخوردارند زیرا به تیغه

 های شوند. قیمت کرکرهی کربنات با آلومینیوم و یا استیل ساخته میای از ترکیب پلهای شیشهجنس کرکره: کرکره

ای های لولههای غضروف دار از قیمت کمتری نسبت به کرکرهباشد و کرکرهاستیل بیشتر از آلومینیوم می

 .برخوردارند

 در کرکره نیز کاررفته بندی متنوعی هستند. نوع رنگ بهها دارای رنگکاررفته در کرکره: کرکرهنوع رنگ به

 .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

 رای گارانتی و خدمات پس از فروش ای داهای شیشهمیزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

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

 .یابدمی

 توان از موتورهای ای میهای شیشهطور که گفته شد برای نصب کرکرهکاررفته در کرکره: هماننوع موتور به

های کوچک مناسب هستند ه کرد. موتورهای توبوالر دارای قدرت کمتری بوده و برای دربتوبوالر یا ساید استفاد

باشند. قیمت موتورهای ساید و اروپایی های سنگین میاما موتورهای ساید قدرت بیشتری داشته و مناسب درب

 .بیشتر از موتورهای توبوالر و چینی است

کنیم با واحد فروش اطالع هستید، به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی ایکرکره برقی شیشه اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدو مشخصات کرکره بان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمتشرکت دیده

 فروش کرکره برقی شیشه ای

کنیم ها ما به شما پیشنهاد میکنند. برای خرید این کرکرهفعالیت می ایکرکره برقی شیشه مراکز مختلفی درزمینٔه فروش

. این شرکت بان گستر قائم اقدام به خرید نماییدصورت حضوری و یا از طریق تماس با واحد فروش شرکت دیدهبه

نمایند ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میباشد و در ساخت این کرکرهای میهای کرکره شیشهکننده تمامی مدلعرضه

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

ای را با کمترین قیمت و شده و شما کرکره شیشههای فروش حذفاشت و درنتیجه واسطهواسطه و مستقیم خواهید دبی

باشد و کار نصب های نصب در سراسر ایران میبهترین کیفیت خریداری خواهید کرد. همچنین این شرکت دارای نمایندگی

 .دهدکرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام می

 ش و نصب کرکره برقی شیشه ایهای فرونمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی با های مجاز فروش و نصب آنای بهتر است به نمایندگیبرای خرید کرکره برقی شیشه

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

 :اند ازعبارت

 ن گستر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز بانمایندگی دیده

 09121383250تلفن فروش:  021 5541821. تلفن ویژه: 681سوم مرکزی، پالک 

  38837254. تلفن:115، واحد 2نمایندگی فروش در مشهد: آدرس: مشهد، سعدی، مجتمع پردیس 

 09358102426و  051،09158054900

  :09911444160و  044 32241375نمایندگی فروش در آذربایجان غربی: آدرس: ارومیه خیابان پنج راه. تلفن 

  :09149900221نمایندگی فروش در اردبیل: آدرس: اردبیل، میدان توحید، ابتدای خیابان خرمشهر. تلفن 

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

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میای میکرکره شیشه
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 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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