
 

 

 کرکره شیشه ای

ها ها و ساختمانهای مختلفی برای حفاظت از مغازهاز گذشته تا به امروز از کرکره)Glass shutters:(کرکره شیشه ای

شدند به همین دلیل استفاده از باز و بسته میوسیله دست های قدیمی دارای وزن سنگینی بودند و بهشود. کرکرهاستفاده می

 .انددیمی را گرفتههای قهای برقی جای کرکرهها دشوار بود؛ اما امروزه کرکرهاین کرکره

ها بیشتر از اند همچنین امنیت این کرکرهتر کردهکنند و تردد را راحتوسیله چشمی یا ریموت کار میها بهاین کرکره

ای است. در این ها، کرکره شیشههای برقی دارای انواع مختلفی هستند یکی از این کرکرههای قدیمی است. کرکرهکرکره

 .ها در شهرهای مختلف آشنا نماییمهای فروش و نصب آنو نمایندگی ایکرکره شیشه ا با انواعمطلب قصد داریم شمار

 انواع کرکره شیشه ای

شود. این کرکره ظاهری شفاف و های کرکره پلی کربنات و کرکره نانو کامپوزیت نیز شناخته میبه نام ایکرکره شیشه

ای از ترکیب پلی کربنات با ایسه نیست. کرکره شیشهمقشبیه به شیشه دارد اما میزان استحکام و مقاومت آن با شیشه قابل

شوند از مقاومت بسیار باالیی هایی که با استیل ترکیب میشود کرکرهفلزات دیگری همچون استیل و آلومینیوم ساخته می

 .های مختلفی هستندای دارای مدلهای شیشهبرخوردارند. کرکره

ها دارای طول عمر ، مسی، دودی، برنزی و عسلی هستند. تمامی این کرکرهبندی متنوعی همچون آبیها از رنگاین کرکره

باال و مزایای زیادی هستند. مقاومت در برابر کشش و خمیدگی، مقاومت در برابر ضربه، ضد حریق، ضد اشعه 

 :شودای در دو نوع کلی زیر ساخته میباشد. کرکره شیشهمی ایرکره شیشهک هایماوراءبنفش و... برخی از مزیت

 ای است که بسیار پراستفاده کرکره غضروف دار: کرکره غضروف دار یا زواری یکی از انواع کرکره شیشه

های کرکره غضروف دار دارای کنند. تیغهمی ها از این نوع کرکره استفادهها و پارکینگباشد و اغلب مغازهمی

هایی از وسیله غضروفهای این نوع کرکره بهاند. تیغهصورت چندتکه کنار هم چیده شدهظاهری زیبا است و به

اند؛ بنابراین کرکره غضروف دار خود دارای دو مدل استیل و آلومینیوم جنس استیل یا آلومینیوم به هم متصل شده

 .باشداستحکام مدل استیل بیشتر از مدل آلومینیومی می است که میزان

 باشد. این کرکره دارای ضخامت بیشتری ای میای نیز یکی دیگر از انواع کرکره شیشهای: کرکره لولهکرکره لوله

های برقی است و به ای دو برابر سایر کرکرهنسبت به کرکره غضروف دار است. میزان مقاومت کرکره لوله

ای نیز دارای دو مدل استیل و آلومینیوم است شود. کرکره لولهترین نوع کرکره برقی محسوب مییل ایمنهمین دل

ای دارای اند. کرکره لولهها با لوله به هم متصل شدهو میزان مقاومت مدل استیل آن بیشتر است. در این کرکره تیغه

 .شودکه به امنیت زیادی نیاز دارند استفاده میهایی های بزرگ و مکانظاهری زیبا است و از آن برای درب

 نصب کرکره شیشه ای

 8و ارتفاع متر  5/6ها تا عرض هایی با طول و عرض مختلف است. این کرکرهنصب بر روی دربقابل ایکرکره شیشه

ای را در کنار هم نصب نمایید. توانید دو عدد کرکره شیشهتر باشد مینصب هستند. اگر اندازه درب شما بزرگمتر قابل

گردد. عدد تیغه بر روی رول نصب شود سپس موتور کرکره نصب می 9ها باید در هر مترمربع برای نصب این کرکره

 .تواند توبوالر و هم ساید باشدهای این مدل کرکره هم میهموتور کرکره برای به حرکت درآوردن تیغ

ای که باید به آن های سنگین مناسب هستند. نکتههای سبک و موتورهای ساید برای کرکرهموتورهای توبوالر برای کرکره

یل بهتر است کار دقت و تخصص باالیی دارد. به همین دلای نیاز بههای شیشهتوجه داشته باشید این است که نصب کرکره

 .های مجاز بسپارید تا امنیت کرکره افزایش یابدها را به نمایندگینصب این کرکره

 قیمت کرکره شیشه ای
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ها ضد سرقت قی مانند مدل آلومینیومی است چراکه این کرکرههای بربیشتر از سایر کرکره ایکرکره شیشه میزان قیمت

ای متفاوت است. عوامل های مختلف کرکره شیشهحال میزان قیمت مدلکنند. بااینخوبی از ساختمان محافظت میهستند و به

 :اند ازای تأثیرگذارند. برخی از این عوامل عبارتزیادی در قیمت نهایی کرکره شیشه

 یابد: هراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش میاندازه کرکره. 

 باشدهای مختلف متفاوت میبندی متنوعی هستند و قیمت رنگها دارای رنگرنگ کرکره: این کرکره. 

 تیل است، ها از مواد پلی کربنات و آلومینیوم و یا اسطور که گفته شد جنس این کرکرههای کرکره: همانجنس تیغه

ها نیز بیشتر است. همچنین مدل های استیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آنمدل

 .باشدای دارای بیشترین قیمت میلوله

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

 .باشدها نیز بیشتر میو درنتیجه قیمت آن بیشتری دارند

 باشند، ای دارای گارانتی یکسان نمیهای شیشهمیزان 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

بان گستر قائم کنیم با واحد فروش شرکت دیدهای اطالع یابید به شما پیشنهاد میکره شیشهاگر قصد دارید از میزان قیمت کر

 .ها بخواهید شمارا در انتخاب کرکره مناسب و میزان قیمت آن راهنمایی نمایندتماس حاصل نمایید و از آن

 فروش کرکره شیشه ای

رسانند اما اگر قصد خرید این نوع کرکره را به فروش میای را های شیشههای مختلفی انواع کرکرهها و سایتفروشگاه

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

محصوالت خود را با  نمایند وها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میباشد و در ساخت این کرکرهای میکرکره شیشه

باشد و کار نصب کرکره را در های نصب در سراسر ایران میکند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیگارانتی عرضه می

 .دهدکمترین زمان و با بهترین متد روز انجام می

 ای در شهرهای مختلفهای فروش و نصب کرکره شیشهنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی با گارانتی های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی ایکرکره شیشه برای خرید و نصب

 :اند ازای در شهرهای مختلف عبارتهای فروش و نصب کرکره شیشهگیبه شما عرضه گردد، برخی از نمایند

 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 نصب در پایان الزم به ذکر است که شرکت دیده

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میای میکرکره شیشه

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81/
https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa/
tell://+9855441824/


 

 

 

 


