
 پلی کربنات با مواد اولیه آلمانی

کرکره پلی کربنات بعد از )Polycarbonate with provincial legal materials:(پلی کربنات با مواد اولیه آلمانی

فلزات های پلی کربنات با ترکیب شود. این کرکره از ورقهتر کرکره برقی در ایران محسوب میکرکره آلومینیومی پراستفاده

باشد و در صنایع مختلف به فوالد ها میشود. پلی کربنات جزء ترموپالستیکدیگری همچون آلومینیوم و استیل ساخته می

 .باشندهای پلی کربنات بسیار مستحکم بوده و ضد سرقت میپالستیکی شهرت دارد. به همین دلیل کرکره

ها که به امنیت زیادی نیاز دارند ها و طالفروشیها، صرافیی بانکشود براهای مختلفی استفاده میاز این کرکره در مکان

های پلی کربناتی از مواد اولیه متفاوتی مانند مواد چینی، ایرانی و آلمانی ساخته شود. کرکرهاز این مدل کرکره استفاده می

کرکره پلی  اریم شمارا با انواعفردی هستند. در این مطلب قصد دشود. هرکدام از این مواد دارای مزایای منحصربهمی

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمو نمایندگی کربنات با مواد اولیه آلمانی

 انواع کرکره پلی کربنات با مواد اولیه آلمانی

گیرد ساخت کشورهای مختلف های پلی کربنات مورداستفاده قرار میبرای کرکره ای کهطور که گفته شد مواد اولیههمان

شوند؛ بنابراین منظور از کرکره پلی کربنات آلمانی این است های این کرکره در داخل از کشور تولید میاست اما تمامی تیغه

های پلی کربنات از د. تمامی کرکرهباشکه مواد اولیه و روش ساخت این کرکره طبق اصول استاندارد کشور آلمان می

ها مقاومت خوبی برخوردارند اما میزان استحکام و طول عمر کرکره پلی کربنات با مواد آلمانی بیشتر از سایر کرکره

 .شودهایی که به امنیت زیادی نیاز دارند استفاده میهای بزرگ و مکانباشد و از این کرکره برای دربمی

بنات با مواد اولیه آلمانی ضدضربه بودن، مقاومت در برابر کشش و مقاومت در برابر اشعه مزایای کرکره پلی کر

ها و کشش بسیار مقاوم است و دچار شکستگی باشد. به عبارتی این کرکره در برابر شدیدترین ضربهماوراءبنفش می

باعث تغییر رنگ و پوسیدگی کرکره  شود و اگر کرکره شما در معرض تابش نور آفتاب قرار گیرد اشعه ماوراءبنفشنمی

 .شودنمی

کرکره پلی کربنات با مواد اولیه  شوند؛ بنابراین انواعنیز ساخته می کرکره پلی کربنات با مواد اولیه آلمانی هایتمامی مدل

ها ای و کرکره پانچ دار. تفاوت این کرکرههای لولههای غضروف دار، کرکرههای شفاف، کرکرهاند از کرکرهعبارت آلمانی

های پانچ دار از ترکیب آلومینیوم تک جداره و پلی کربن ساخته باشد. کرکرهها میدر میزان ضخامت تیغه و مدل آن

 .شوند و دارای منافذ بازی هستندیم

وسیله های کرکره غضروف دار بههای متنوعی برخوردارند. تیغههای شفاف ظاهری شبیه به شیشه دارند و از رنگکرکره

هایی از جنس استیل یا آلومینیوم ای با لولهاند و تیغه کرکره لولههایی از جنس استیل یا آلومینیوم به هم متصل شدهغضروف

 .باشدها میای استیل بیشتر از سایر مدلاند. میزان امنیت و استحکام کرکره لولهه هم وصل شدهب

 نصب کرکره پلی کربنات با مواد اولیه آلمانی

های جایی تیغههای برقی است و جابهتر از سایر کرکرههای پلی کربنات به علت وزن سبکی که دارند راحتنصب کرکره

ها های برقی را نصب نماید نصب این کرکرهتواند کرکرهحال فرد غیرمتخصص نمیباشد. بااینتر میاین کرکره نیز آسان

را به  انیکرکره پلی کربنات با مواد اولیه آلم دقت باال و تخصص دارد به همین دلیل بهتر است کار نصبنیاز به

 .های مجاز و نیروهای متخصص بسپارید تا میزان امنیت کرکره افزایش یابدنمایندگی

های خیلی بزرگ مانند درب ها را برای دربتوان این کرکرههای کرکره پلی کربنات بسیار مقاوم هستند میازآنجاکه تیغه

ساید استفاده نمایید تا مشکلی در کارکرد آن ایجاد که کرکره بزرگ باشد از موتورهای ها نیز نصب کرد. درصورتیسوله

 .توان از موتورهای توبوالر که قیمت کمتری دارند استفاده کردهای سبک مینشود اما برای کرکره

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/
https://books.google.com/books?id=ZVQtfURx8F4C&pg=PA28&lpg=PA28&dq=Polycarbonate+with+provincial+legal+materials&source=bl&ots=y7GsdklYUP&sig=ACfU3U15VCPmxbVaRwALNglUHU4Z9Qo3kA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj09_n_uvHoAhVS8aYKHaR1AucQ6AEwEnoECA0QJg#v=onepage&q=Polycarbonate%20with%20provincial%20legal%20materials&f=false
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
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https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/


 قیمت کرکره پلی کربنات با مواد اولیه آلمانی

ای یا چینی ساخته با مواد اولیه کرههایی است که میزان قیمت کرکره پلی کربنات با مواد اولیه آلمانی بیشتر از کرکره

های پلی کربنات توان برای تمامی کرکرهحال نمیشوند زیرا استحکام و طول عمر این نوع کرکره بیشتر است. بااینمی

شده از مواد آلمانی قیمت ثابتی در نظر گرفت. میزان قیمت نهایی کرکره بستگی به عوامل مختلفی دارد. برخی از این ساخته

 :اند ازامل عبارتعو

 یابدابعاد کرکره: هراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش می. 

 ها با توجه به نوع رنگ تیغه و فریم متفاوت استرنگ کرکره: قیمت کرکره. 

 های واد پلی کربنات و آلومینیوم و یا استیل است، مدلها از مطور که گفته شد جنس این کرکرهجنس کرکره: همان

ای ها نیز بیشتر است؛ همچنین قیمت مدل لولهاستیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

 .باشدها میبیشتر از سایر کرکره

 هستند. هراندازه میزان ضخامت  های مختلفیضخامت تیغه کرکره: تیغه کرکره پلی کربنات آلمانی دارای ضخامت

 .یابد و درنتیجه قیمت آن نیز بیشتر استکرکره بیشتر باشد استحکام آن افزایش می

 های پلی کربنات دارای گارانتی یکسانی نیستد، میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

 .یابدباشد قیمت آن نیز افزایش می هراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر

کنیم اطالع هستید به شما پیشنهاد میاگر قصد خرید کرکره پلی کربنات با مواد اولیه آلمانی را دارید و از میزان قیمت آن بی

 .ها اطالع یابیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهبا واحد فروش شرکت دیده

 کرکره پلی کربنات با مواد اولیه آلمانی فروش

رسانند اما اگر را به فروش می د اولیه آلمانیکرکره پلی کربنات با موا صورت حضوری یا اینترنتیهای مختلفی بهفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید. کنیم، خرید خود را از شرکت دیدهقصد خرید این نوع پلی کربنات را دارید؛ ما به شما پیشنهاد می

و باکیفیت ها از مواد مرغوب باشد و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلاین شرکت عرضه

های نصب در سراسر کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگینمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میاستفاده می

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

 های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلفنمایندگی

ها مراجعه های مجاز فروش و نصب آنبرای خرید و نصب کرکره پلی کربنات با مواد اولیه آلمانی بهتر است به نمایندگی

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

 :اند ازمختلف عبارت

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

 کنیدباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میانواع کرکره پلی کربنات می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهتوانید برای ثبت سفارشمی

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/


 


