
 

 

 کرکره پلی کربنات

همان طور که در مقاالت قبل گفته شد از گذشته های دور یکی از )polycarbonate shutters:(کرکره پلی کربنات

دغدغه هایی که برای بسیاری از افراد وجود داشت برقراری امنیت در منزل یا محل کسب و کار بود ، بدین منظور از 

فروشگاه ها و کرکره های قدیمی با حفاظ نرده ای استفاده می شد . به مرور زمان استفاده از کرکره برای مغازه ها ، 

پارکینگ ها مورد استقبال قرار گرفت و اهمیت استفاده از آن افزایش یافت . همان طور که می دانید کرکره ها در گذشته در 

انواع مختلف چوبی و آلومینیومی تولید می شوند اما به منظور امنیت بیشتر تولید کننده با توجه به تجربه ای که در این سال 

کرکره  نموده اند . در ادامه این مقاله قصد داریم اطالعاتی را در زمینه کرکره پلي کربنات اند اقدام به تولیدها به دست اورده 

در اختیار شما عزیزان قرار دهیم . امیدواریم با مطالعه این مطلب آگاهی شما در این زمینه کامل شود . همراه  کربنات پلي

 ...ایران پلی کربنات باشید

 کرکره پلي کربنات چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟

یکی  کرکره پلي کربنات . ردار هستندبرخالف کرکره های قدیمی از امنیت باال و استهالک پایینی برخو کرکره پلي کربنات

از انواع کرکره برقی می باشد که در انواع مختلفی تولید می شود و مورد استقبال بسیاری از افراد در صنایع و کسب و کار 

مورد استفاده قرار می گیرد پای کربنات  کرکره پلي کربنات مختلف قرار گرفته است . از جمله مواد اولیه که برای ساخت

کرکره  ی باشد که به دلیل مقاومت باالیی که دارد در صنعت به عنوان فوالد پالستیکی شناخته شده است . میزان شفافیتم

  .می باشد کرکره شفاف یا فکرکره پلي کربنات شفا همانند شیشه می باشد به همین دلیل نام دیگر آن پلي کربنات

یکی از اجزاء اصلی این نوع کرکره ، تیغه آن می باشد . تیغه ها از نظر جنس در انواع مختلف دوجداره ، فرمینگ ، 

فوالدی و شفاف تولید و عرضه می شوند . کرکره برقی شفاف به کرکره های گفته می شود که با استفاده از مواد پلی 

د . پلی کربنات در دسته مواد ترموپالستیکی یا گرمانرم قرار دارد و با توجه به مقاومت فیزیکی و کربنات ساخته شده باشن

 . شیمیایی که دارد مورد استقبال بسیاری از کسب و کارها قرار گرفته است

با نام کرکره برقی شفاف هم شناخته شده است برخی از افراد بر این باورند که جنس  کرکره پلي کربنات با توجه به اینکه

ومت کمی برخوردار تیغه های آن از شیشه می باشد ، اما این چنین نیست ، با توجه به اینکه شیشه شکستنی می باد و از مقا

 . است به هیچ عنوان برای ساخت تیغه ها مناسب نمی باشد

می توان به مقاومت در برابر خوردگی ، زنگ زدگی ، مقاومت در برابر خطرات  کرکره پلي کربنات از ویژگی های

 ق و مات قابل تولید استاحتمالی مانند سیل و زلزله و غیره اشاره نمود .این نوع کرکره از نظر رنگ در انواع مختلف برا

 . نسبت به سایر کرکره ها گران تر است قیمت کرکره پلي کربنات شفاف .

 کاربرد کرکره پلي کربنات چیست ؟

 6درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کنید و میزان آلودگی صوتی را تا  30می توانید تا  کرکره پلي کربنات با نصب

تی که کرکره برقی پلی کربنات دارد برای محافظت در برابر سرقت سارقین گزینه دسی بل کاهش دهید . با توجه به شفافی

مناسبی است . برخی از مدل های کرکره برقی پلی کربنات دارای کنترل هوشمند و درایورهایی با کارایی باال می باشند 

را به صورت دستی ومکانیکی باال و ایین آورید  کرکره پلي کربنات بنابراین در صورت قطعی برق نگران نباشید می توانید

. ارتقاع کرکره پلی کربنات با توجه به شرایط محلی که قرار است نصب شود و سفارش مشتری تعیین می شود . ضخامت 

را دارید توصیه  کرکره پلي کربنات میلی متر است . اگر قصد نصب 23کرکره برقی پلی کربنات معموال بیشتر یا کمتر از 

 . کنم به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی به یک کارشناس با تجربه مراجعه کنید می

  

https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://www.alibaba.com/showroom/polycarbonate-shutters.html
https://iranpcs.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%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/transparent-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/
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/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-pc-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 

 سخن آخر

با توجه به موارد ذکر شده کرکره پلی کربنات شفاف تولید شده توسط شرکت ایران پلی کربنات از بهترین کرکره برقی 

ان باشند . گارانتی کرکره پلی کربنات عرضه موجود در کشور می باشند که می توانند انتخاب مناسبی برای مصرف کنندگ

 . شده توسط این شرکت یک ساله می باشد

شرکت ایران پلی کربنات مجموعه ای کامل از محصوالت امنیتی و حفاظتی را جهت هوشمند سازی مکان های مختلف 

به  کرکره پلي کربنات قیمت باطراحی و تولید و در نهایت عرضه بازار می کند . به منظور کسب اطالعات بیشتر در رابطه 

 سال سابقه درخشان در زمینه 15با بیش از  (شرکت دیده بان گستر قائم )عج  .وب سایت ایران پلی کربنات مراجعه نمایید

همواره می کوشد تا بهترین خدمات را به مشتریان عزیز ارائه دهد . به منظور کسب  کرکره پلي کربنات شفاف نصب

 مینه انواع کرکره پلی کربنات و نصب آن می توانیداطالعات بیشتر در ز

  .از طریق خطوط ارتباطی موجود در وب سایت با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرمایید

  

 

tel:/+9855441824

