
 انواع کرکره برقی

های برقی گسترش زیادی یافته است و حتی امروزه استفاده از کرکره)Types of electric shutters:(انواع کرکره برقی

کند و وسیله چشمی یا ریموت کار میشود. کرکره برقی بههای منازل نیز از این نوع کرکره استفاده میبرای درب و پنجره

دهند و از تمان را افزایش میها میزان امنیت ساخبرای باز و بسته کردن آن به قدرت و توان زیادی نیاز نیست. این کرکره

 .کننداتالف انرژی در محیط جلوگیری می

های کرکره برقی شود. میزان امنیت مدلهای مختلف ساخته میها و جنسها، رنگها، طرحهای برقی در اندازهکرکره

 انواع کرکره برقی ارا باهای متفاوتی نیز برخوردارند. در این مطلب قصد داریم شممتفاوت است و به همین دلیل از قیمت

ها را در شهرهای مختلف به شما معرفی کنیم تا خرید مطمئنی داشته های فروش و نصب این کرکرهآشنا نماییم و نمایندگی

 .باشید

 یانواع کرکره برقهایمدل 

توان با توجه به مکان مورداستفاده های متنوعی است که میشده است و دارای طرحها مختلفی ساختهکرکره برقی از جنس

های برقی به کرکره آلومینیومی، کرکره پلی کربنات، بندی بر اساس جنس، کرکرهها را انتخاب کرد. در تقسیمیکی از آن

های پلی کربنات بیشترین ازآن کرکرههای آلومینیومی و پسشوند. کرکرهم میکرکره فوالدی، کرکره فوم دار و... تقسی

 :اند ازس کارایی و جنس عبارتبر اسا های برقیانواع کرکره .استفاده را در ایران دارند

 :کرکره آلومینیومی

ها شوند. میزان ضخامت این کرکرههای آلومینیومی تک جداره و یا چند جداره ساخته میهای آلومینیومی از ورقهکرکره

میزان  های چند جداره استفاده کرد تاهایی که وزش باد شدید است بهتر است از مدلها و محیطمتفاوت است. برای سوله

تا  1ها را از توان آنها نیز مختلف است و میکاررفته در این کرکرهسروصدای کرکره در محیط کم شود. نوع آلومینیوم به

 .بندی کرددرجه 3

 :کرکره پلی کربنات

شود و دارای مزایای زیادی همچون ضدضربه، ضد حریق، ترین نوع کرکره برقی محسوب میکرکره پلی کربنات مستحکم

ها که به امنیت باالیی نیاز دارند هایی مانند صرافی و بانکد اشعه ماوراءبنفش و... است. از این کرکره بیشتر در محیطض

 .باشدای میهای مختلفی مانند شفاف، غضروف دار و لولهشود. کرکره پلی کربنات خود دارای مدلاستفاده می

 :کرکره گالوانیزه فوم دار

طور شود تا بهکاربرده میشده است. فوم در درون کرکره بهالیه فوم فشرده ساختهوالد منیزیم و یکاین کرکره از ترکیب ف

کامل عایق شود. مزیت این نوع کرکره این است که عایق سروصدا و عایق گرما و سرما است اما میزان استحکام آن کم 

 .های برقی داردباشد و قیمت کمتری نسبت به سایر کرکرهمی

 :ه سکشنالکرکر

شود. این کرکره دارای ظاهری زیبا است و از آن برای کرکره سکشنال یا زیر سقفی بیشتر از آلومینیوم ساخته می

گیرد و اگر در شود. کرکره سکشنال در هنگام باز شدن در زیر سقف قرار میها استفاده میهای منازل و مجتمعپارکینگ

گردد. به همین دلیل میزان امنیت این نوع کرکره بسیار ساس کند به عقب بازمیهنگام باز شدن مانعی بر سر راه خود اح

 .زیاد است
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 :کرکره پنجره

ها ای شهرت دارد. بسیاری از ساختمانها است که به کرکره پنجرهیکی دیگر از موارد استفاده کرکره برقی برای پنجره

کنند. های خود را مجهز به کرکره برقی میبار پنجرهبرای عایق کردن ساختمان در برابر سروصدا، حرارت و گردوغ

 .هایی سبک از جنس آلومینیوم یا گالوانیزه فوم دار هستندای دارای تیغههای پنجرهکرکره

 :کرکره صوتی

هایی که نباید سروصدا به داخل یا بیرون درز کند مناسب هستند و مانند یک عایق صوتی های صوتی برای محیطکرکره

 .شودها استفاده میهای آزمایشگاهی و بیمارستانکنند. از این نوع کرکره بیشتر در محیطمی قوی عمل

 انواع کرکره برقی نصب

رو بهتر است کار تواند آن را نصب نماید؛ ازایننصب کرکره برقی نیاز به تخصص و دقت زیادی دارد و فرد غیرماهر نمی

ی مجاز و نیروهای متخصص بسپارید تا اختاللی در کارکرد کرکره ایجاد هاهای برقی خود را به نمایندگینصب کرکره

کنند. شود و سپس موتور را نصب میها ابتدا تیغه نصب مینشود و میزان امنیت آن افزایش یابد. برای نصب این کرکره

های سنگین و برای کرکره های سبک از موتور توبوالرهای کرکره باشد. برای کرکرهنوع موتور باید متناسب با وزن تیغه

 .شوداز موتورهای ساید استفاده می

 انواع کرکره برقی قیمت

های مختلفی برخوردارند. میزان قیمت های مختلفی هستند و از قیمتهای برقی دارای مدلطور که گفته شد کرکرههمان

 :اند ازکرکره برقی بستگی به عوامل مختلفی دارد. برخی از این عوامل عبارت

 های های برقی است. معموالً مدلترین عامل در تعیین قیمت کرکرهجنس و مدل کرکره: جنس و مدل کرکره مهم

های مختلف های پلی کربنات هستند. البته قیمت مدلتری نسبت به کرکرهگالوانیزه و آلومینیومی دارای قیمت پایین

 .ت یا آلومینیومی نیز باهم متفاوت استهای پلی کربناکرکره

 باشد. هراندازه طول و عرض ابعاد کرکره: اندازه کرکره نیز یکی از عوامل تأثیرگذار در میزان قیمت آن می

 .یابدکرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش می

 های اندازه ضخامت تیغههای کرکره برقی متفاوت است. هرمیزان ضخامت تیغه کرکره: میزان ضخامت تیغه

های ضخیم و چند جداره از قیمت بیشتری یابد به همین دلیل کرکرهکرکره بیشتر باشد، استحکام آن افزایش می

 .برخوردارند

 های برقی نوع موتور کرکره: نوع موتور کرکره نیز در میزان قیمت نهایی کرکره تأثیرگذار است. برای کرکره

 .ر یا ساید استفاده کرد. موتورهای ساید دارای قدرت و قیمت بیشتری هستندتوان از موتورهای توبوالمی

 های برقی از گارانتی یکسانی برخوردار نیستند، میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

 .هراندازه میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره بیشتر باشد قیمت آن نیز بیشتر است

بان گستر قائم تماس برقرار نمایید و از اطالع یابید، با واحد فروش دیده انواع کرکره برقی دارید از میزان قیمتاگر قصد 

 .کره برقی مناسب و میزان قیمت آن راهنمایی نمایندها بخواهید شمارا در انتخاب کرآن

 انواع کرکره برقی فروش

انواع  رسانند اما اگر قصد خریدهای برقی را به فروش میصورت حضوری یا اینترنتی کرکرههای مختلفی بهفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت کنیم خرید خود را از شرکت دیدهرا دارید ما به شما پیشنهاد می کرکره برقی

نمایند و ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میباشد و در ساخت این کرکرههای کرکره برقی میکننده تمامی مدلعرضه
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باشد و های نصب در سراسر ایران میکند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیمحصوالت خود را با گارانتی عرضه می

 .دهدکار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام می

 های فروش و نصب کرکره برقی در شهرهای مختلفنمایندگی

مراجعه نمایید تا محصولی با گارانتی به ها های فروش و نصب آنبرای خرید و نصب کرکره برقی بهتر است به نمایندگی

 :اند ازهای فروش و نصب کرکره برقی در شهرهای مختلف عبارتشما عرضه گردد، 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 5541821ویژه:  . تلفن681سوم 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 میانواع کرکره برقی می

 

 .برقرار نمایید تماس رشدههای ذکهای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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