
 

 

 کرکره شفاف پلی کربنات

های برقی گسترش امروزه استفاده از کرکره)Transparent polycarbonate shutters(کرکره شفاف پلی کربنات

کنند. ها استفاده میهای مختلفی برای سهولت در تردد و ایجاد امنیت بیشتر از این کرکرهزیادی یافته است و در مکان

های برقی، کرکره پلی کربنات از انواع کرکرهشوند. یکی های برقی از مواد مختلفی مانند آلومینیوم و فوالد ساخته میکرکره

های پلی کربنات به ها بیشتر از فوالد است. کرکرهها ظاهری شفاف و شبیه به شیشه دارند اما مقاومت آناست. این کرکره

نیت هایی که به امها بیشتر برای مکانشوند. به همین دلیل از این کرکرههای نشکن و ضد سرقت شناخته مینام کرکره

های فروش و نمایندگی کرکره شفاف پلی کربنات شود. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعزیادی نیاز دارند استفاده می

 .ها در شهرهای مختلف آشنا نماییم تا خرید مطمئنی داشته باشیدو نصب این کرکره

 کرکره شفاف پلی کربنات انواع

های پلی کربنات دارای مزایای زیادی همچون خاصیت ضد حریق، ضد اشعه ماوراءبنفش، مقاومت باال در برابر کرکره

ها باهم متفاوت باشند. میزان استحکام و قیمت این مدلها دارای انواع مختلفی میضربه و خمیدگی و... هستند. این کرکره

 :اند ازعبارت شفاف پلی کربنات کرکره عطورکلی انوااست. به

 هایی این های پلی کربنات است. تیغهکرکره غضروف دار: کرکره غضروف دار یا زواری یکی از انواع کرکره

اند. هایی از جنس استیل یا آلومینیوم به هم متصل شدهکی هستند که با غضروفکرکره به شکل قطعات کوچ

 .ها باهم متفاوت استها و غضروفضخامت تیغه

 وسیله های این کرکره بههای پلی کربنات است. تیغهای نیز یکی دیگر از کرکرهای: کرکره لولهکرکره لوله

ها باهم متفاوت است. اند. ضخامت و قطر این لولهمتصل شده هایی از جنس استیل و یا آلومینیوم به هملوله

 .باشندهای بزرگ بسیار مناسب میشوند و برای دربترین نوع کرکره برقی محسوب میای مقاومهای لولهکرکره

 ها بسیارهای پلی کربنات است. این کرکرهای نیز یکی دیگر از انواع کرکرهکرکره شفاف: کرکره شفاف یا شیشه 

ها نیز ها از مواد نانو پلیمری و پلی کربنات است و در برابر شدیدترین ضربهشبیه به شیشه هستند اما جنس آن

بندی متنوعی مانند آبی، مسی، دودی، برنزی، عسلی و... های شفاف از رنگشوند. کرکرهدچار شکستگی نمی

 .سایر دکوراسیون ساختمان تطبیق دادراحتی رنگ فریم و شیشه کرکره را با توان بهبرخوردارند و می

 نصب کرکره شفاف پلی کربنات

ها سبک بوده و های برقی است؛ چراکه وزن این کرکرهتر از سایر کرکرهساده های شفاف پلی کربناتکرکره نصب

عدد تیغه نصب شود. وزن  9ها باید در هر مترمربع گیرد. برای نصب این کرکرهرت میتر صوها سریعجایی آنجابه

باشد. سپس موتور کرکره مناسب برای به حرکت درآوردن کیلوگرم در هر متر می 12تا  9ها بین ها با توجه به مدل آنتیغه

های متوسط از موتور الر، برای کرکرههای سبک از موتورهای توبوشود. برای کرکرهها انتخاب و نصب میاین تیغه

شود. الزم به ذکر است که های سنگین از موتورهای ساید استفاده میهای سنترال یا توبوالر صنعتی و برای کرکرهکرکره

ها را نصب نماید؛ دقت و مهارت باالیی دارد و فرد غیرمتخصص نباید آنهای پلی کربنات نیاز بهنصب تمامی کرکره

های مجاز بسپارید تا میزان امنیت کرکره افزایش یابد و اختاللی ها را به نمایندگیبهتر است کار نصب این کرکره بنابراین

 .در باز و بسته شدن کرکره ایجاد نشود

 قیمت کرکره شفاف پلی کربنات

های برقی است چراکه از استحکام و مزایای بیشتری برخوردار است. بیشتر از سایر کرکره پلی کربنات کرکره شفاف قیمت

ها قیمت ثابتی در نظر گرفت. میزان قیمت کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد. توان برای تمامی این کرکرهحال نمیبااین

 :اند ازبرخی از این عوامل عبارت

https://iranpcs.com/category/%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/
http://www.crystalclearshutters.com/
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/


 

 

 یابده طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش میابعاد کرکره: هرانداز. 

 های ها دارای قیمتها متفاوت است و هرکدام از این رنگهای کرکرهکاررفته در تیغهرنگ کرکره: نوع رنگ به

 .مختلفی هستند

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

 .باشدها میبیشتر از سایر مارک

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

 .ها نیز بیشتر استاستیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

 متر است هراندازه ضخامت کرکره میلی 6تا  2های کرکره پلی کربنات مابین ت تیغهضخامت تیغه کرکره: ضخام

 .باشندتر میهایی که دارای ضخامت بیشتری هستند گرانیابد کرکرهبیشتر باشد مقاومت آن افزایش می

 باشند، میهای پلی کربنات دارای گارانتی یکسان نمیزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

 .یابدهراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش می

کنیم با واحد اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره شفاف پلی کربنات اگر قصد خرید

ها ها بخواهید شمارا در میزان قیمت و مشخصات کرکرهبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از آنفروش شرکت دیده

 .راهنمایی نمایند

 فروش کرکره شفاف پلی کربنات

را  کرکره شفاف پلی کربنات های اینترنتیها و یا سایتهای مختلفی مانند مراجعه به فروشگاهتوانید به روششما می

بان کنیم خرید خود را از شرکت دیدهخریداری نمایید، اما اگر قصد خرید کرکره پلی کربنات را دارید ما به شما پیشنهاد می

ها از مواد باشد و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کربنات میتمامی مدلکننده گستر قائم انجام دهید. این شرکت عرضه

بان کند. از دیگر مزیت خرید از شرکت دیدهنمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمرغوب و باکیفیت استفاده می

شده و شما کرکره پلی کربنات ذفهای فروش حگستر قائم این است که شما خریدی مستقیم خواهید داشت و درنتیجه واسطه

های نصب در سراسر ایران را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت خریداری خواهید کرد. همچنین این شرکت دارای نمایندگی

 .دهدباشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام میمی

 ات در شهرهای مختلفهای فروش و نصب کرکره شفاف پلی کربننمایندگی

ها مراجعه نمایید تا های مجاز فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره شفاف پلی کربنات برای خرید و نصب

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلف محصولی با گارانتی به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازعبارت

 تر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز بان گسنمایندگی دیده

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

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

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میکرکره پلی کربنات می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

 

https://iranpcs.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%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://iranpcs.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%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/
tell://+9855441824/
tell://+9855441824/

