
 

 

 پلی کربنات با مواد اولیه کره ای

های پلی کربنات از مواد پلی کرکره)Polycarbonate with Korean chemicals:(پلی کربنات با مواد اولیه کره ای

دارند و ها از استحکام و مقاومت باالیی برخورشوند. این کرکرهکربن با ترکیب فلزاتی همچون آلومینیوم و استیل ساخته می

های مختلفی که به امنیت زیادی نیاز دارند، استفاده ها در مکانهای ضد سرقت شهرت دارند. از این کرکرهبه کرکره

 .شودمی

های مختلفی است و مواد سازنده آن نیز متفاوت است. در این مطلب قصد داریم شمارا با های پلی کربنات دارای مدلکرکره

های فروش و نصب این مدل کرکره را در شهرهای آشنا نماییم و نمایندگی ایکرکره پلی کربنات با مواد اولیه کره انواع

 .مختلف معرفی کنیم تا خرید مطمئن و آسانی را داشته باشید

 انواع پلی کربنات با مواد اولیه کره ای

تواند ساخت کشور آلمان، چین، شود. مواد اولیه کرکره پلی کربنات میز مواد اولیه مختلفی ساخته میکرکره پلی کربنات ا

شوند. هرکدام از این مواد اولیه دارای های این کرکره در داخل کشور تولید میکره یا خود ایران باشد؛ اما تمامی تیغه

های بزرگ و آلمانی بیشتر است و از این مواد برای ساخت کرکرهمزایای خاصی هستند. معموالً میزان استحکام مواد اولیه 

گیرند و دارای کیفیت مناسبی هستند مواد چینی نیز مقاومت ای و چینی در رده دوم قرار میشود. مواد کرهسنگین استفاده می

 .فردی استزایای منحصربهای دارای مکمتری دارد و از قیمت کمتری نیز برخوردار است. پلی کربنات با مواد اولیه کره

های این نوع کرکره این است که در برابر گرما مقاومت زیادی دارد و عایق حرارتی بسیار مناسبی است. برخی از مزیت

شود. زدگی نمیمزیت دیگر این مدل کرکره مقاومت آن در برابر اسیدهای آلی و معدنی است و به همین دلیل دچار زنگ

ها در برابر خمش بسیار مقاوم ای ذکر کرد. این کرکرههای کرهخمیدگی را نیز باید برای کرکره خاصیت مقاومت در برابر

 .شوندوجه دچار شکستگی نمیهیچهستند و به همین دلیل هنگام نصب به

ی نیز اوسیله مواد اولیه کرهای و پانچ دار بههای کرکره پلی کربنات یعنی کرکره شفاف، غضروف دار، لولهتمامی مدل

ای است؛ چراکه معموالً های غضروف دار، شفاف و پانچ دار بیشتر از مدل لولهشوند. البته کیفیت و کارایی مدلساخته می

شوند و به همین دلیل بهتر است در ساخت آن از مواد اولیه آلمانی های بزرگ ساخته میای برای دربهای لولهکرکره

 .استفاده کرد

های ذکرشده در برابر عوامل های متعددی دارند. تمامی مدلمناسب مکانی خاص هستند و قابلیت هاهرکدام از این مدل

ها و میزان ها در شکل تیغهکنند. تفاوت این مدلخوبی از ساختمان محافظت میمحیطی همچون باد و آتش مقاوم بوده و به

 .تخاب کردها را انهاست که با توجه به نوع محیط باید یکی از آنضخامت آن

 نصب پلی کربنات با مواد اولیه کره ای

ها های برقی است، زیرا وزن این کرکرهتر از سایر کرکرهتقریباً راحت ایهای پلی کربنات با مواد اولیه کرهکرکره نصب

حال بهتر است نصب کرکره پلی کربنات را به به قدرت زیادی نیاز ندارد. بااینها جایی و نصب آنسبک است و جابه

درستی باز و بسته شود و میزان امنیت آن نیز های آن بههای مجاز و نیروهای متخصص و ماهر سپرد تا تیغهنمایندگی

 .افزایش یابد

ه به مدل متفاوت است. سپس نوع موتور برای به ها با توجشود وزن تیغهها نصب میها ابتدا تیغهبرای نصب این کرکره

شود. اگر وزن تیغه و کرکره سبک باشد از موتورهای توبوالر و اگر سنگین باشد از ها انتخاب میحرکت درآوردن این تیغه

 .شودموتورهای ساید استفاده می

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.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=34122
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/


 

 

 قیمت کرکره پلی کربنات با مواد اولیه کره ای

حال های چینی است. بااینهای آلمانی و بیشتر از کرکرهکمتر از کرکره ایکرکره پلی کربنات با مواد اولیه کره قیمت

به  ای قیمت ثابتی در نظر گرفت؛ زیرا میزان قیمت نهایی کرکرههای مواد اولیه کرههای کرکرهتوان برای تمامی مدلنمی

 :اند ازعوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت

 باشد. هراندازه طول و عرض کرکره ترین عامل تأثیرگذار در میزان قیمت آن میابعاد کرکره: اندازه کرکره مهم

 .یابدبیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش می

 های مختلفی همچون مسی، دودی، آبی، برنزی، عسلی، های پلی کربنات دارای رنگکرهرنگ کرکره: کر

کاررفته در تیغه و فریم کرکره نیز در ها باهم متفاوت است و نوع رنگ بهای و... هستند. قیمت این رنگشیشه

 .میزان قیمت آن تأثیرگذار است

 های شوند. قیمت مدلبا استیل یا آلومینیوم ساخته می های پلی کربنات از ترکیب پلی کربناتجنس کرکره: کرکره

 .استیل به علت مقاومت باال بیشتر است

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

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

کنیم اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی ایکرکره پلی کربنات با مواد اولیه کره اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدیید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهبان گستر قائم تماس حاصل نمابا واحد فروش شرکت دیده

 فروش کرکره پلی کربنات با مواد اولیه کره ای

رسانند اما اگر قصد خرید این ای را به فروش میهای پلی کربنات با مواد اولیه کرههای مختلفی کرکرهها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت د خود را از شرکت دیدهکنیم، خریمدل کرکره را دارید ما به شما پیشنهاد می

ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده باشد و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلعرضه

راسر ایران های نصب در سکند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگینمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمی

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

 های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلفنمایندگی

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

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلف باکیفیت و ضمانت به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازعبارت

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

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

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

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میانواع کرکره پلی کربنات می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

https://iranpcs.com/prices-of-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/%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/


 

 

 


