
 

 

 پلی کربنات لوله ای با لوله استیل

امروزه برای اماکن مختلف از )Polycarbonate pipe with steel pipe:(پلی کربنات لوله ای با لوله استیل

شود. یکی از مواد متفاوتی ساخته میهای این کرکره بسیار متنوع است و ها و اندازهشود. مدلهای برقی استفاده میکرکره

های آلومینیومی این نوع کرکره بیشترین استفاده را در های پلی کربنات است. بعد از کرکرهاز انواع کرکره برقی، کرکره

 .ایران دارد

های پلی کرکرهباشند های پلی کربنات از استحکام بسیار زیادی برخوردارند و مورد تأییدیه امنیتی پلیس پیشگیری میکرکره

لوله ای با کرکره پلی کربنات لوله های مختلفی هستند. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعها و مدلکربنات دارای طرح

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمو نمایندگی استیل

 انواع کرکره پلی کربنات لوله ای با لوله استیل

ای هستند. هرکدام از این های مختلفی همچون پانچ دار، شفاف، غضروف دار و لولههای پلی کربنات دارای مدلکرکره

ترین ای مقاومها باهم متفاوت است. کرکره پلی کربنات لولهاستحکام و قیمت آنها مناسب مکانی خاص است و میزان کرکره

های برقی است. از این توان گفت میزان امنیت و استحکام این کرکره دو برابر سایر کرکرهنوع کرکره برقی است و می

امنیت زیادی نیاز دارند، استفاده هایی مانند بانک، طالفروشی، صرافی و... که به های بزرگ و مغازهکرکره برای درب

 .شودمی

شود و گاهی های آلومینیوم استفاده میهای آن از لولهای دارای دو مدل است. گاهی در میان تیغهکرکره پلی کربنات لوله

های ت. کرکرهشود. میزان استحکام لوله استیل بیشتر از مدل آلومینیومی اسجای لوله آلومینیومی از لوله استیل استفاده میبه

توان رنگ و اندازه دلخواه را با توجه به سبک شوند. میهای مختلفی عرضه میها و رنگای در اندازهپلی کربنات لوله

 .مغازه خود سفارش داد

ع کنند تا میزان امنیت محیط افزایش یابد. این نوهای برقی ترکیب میای را با سایر کرکرهگاهی نیز کرکره پلی کربنات لوله

توان داخل ساختمان را مشاهده کرد. میزان کرکره ظاهری شفاف و زیبا دارد و حتی در صورت بسته بودن کرکره می

 .های پلی کربنات استبیشتر از سایر کرکره ای با لوله استیلپلی کربنات لوله های کرکرهضخامت تیغه

 نصب کرکره پلی کربنات لوله ای با لوله استیل

دهد. این مدل شود و میزان ایمنی آن را افزایش میباعث زیبایی ساختمان می ای با لوله استیلکرکره پلی کربنات لوله نصب

های خیلی بزرگ نیز نصب کرد. برای توان آن را حتی بر روی دربسب است و میهای مختلف مناکرکره برای مکان

ها شود سپس موتور مورداستفاده برای به حرکت درآوردن این تیغهعدد تیغه نصب می 9نصب این کرکره در هر مترمربع 

سبک از موتورهای توبوالر، های شود. نوع موتور را باید با توجه به وزن کرکره انتخاب کرد. برای کرکرهانتخاب می

های سنگین از موتورهای ساید استفاده های متوسط از موتورهای توبوالر صنعتی یا سنترال و برای کرکرهبرای کرکره

 .شودمی

شوند بهتر است موتور کرکره را ساید و اروپایی انتخاب نمایید. ها بیشتر در اندازه بزرگ عرضه میکه این کرکرهازآنجایی

باشند. موتورهای چینی و یا موتورهایی ها میپیچی مسی هستند انتخاب مناسبی برای این کرکرههایی که دارای سیمموتور

باشند. نصب کرکره پلی کربنات های سبک مناسب میپیچی آلومینیوم هستند قدرت زیادی ندارند و برای کرکرهکه دارای سیم

های مجاز و نیروهای رو بهتر است کار نصب این مدل کرکره را به نمایندگیایندقت و مهارت باالیی دارد ازای نیاز بهلوله

 .متخصص بسپارید تا اختاللی در کارکرد کرکره ایجاد نشود

 قیمت کرکره پلی کربنات لوله ای با لوله استیل

https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84/
https://www.alibaba.com/countrysearch/CN/polycarbonate-pipe.html
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://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://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/


 

 

های پلی کربنات است؛ زیرا استحکام این کرکره دو بیشتر از تمامی کرکره ای با لوله استیلکربنات لولهکرکره پلی  قیمت

و ... است.  UV باشد و دارای مزایای زیادی همچون ضد حریق، ضد ضربه، ضد اشعههای برقی میبرابر دیگر کرکره

قیمت یکسانی در نظر گرفت. قیمت نهایی این کرکره بستگی ای های پلی کربنات لولهتوان برای تمامی کرکرهحال نمیبااین

 :اند ازبه عوامل مختلفی دارد. برخی از این عوامل عبارت

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

 .یابدنیز افزایش میمیزان قیمت آن 

 قیمت برند اروپایی ها و برندهای مختلفی هستند معموالا ها دارای مارکمارک و برند کرکره: این نوع کرکره 

 .باشدها میبیشتر از سایر مارک

 کاررفته در های مختلفی هستند و نوع رنگ بهها دارای رنگطور که گفته شد این کرکرهنوع رنگ کرکره: همان

 .کاررفته در کرکره بر میزان قیمت نهایی آن تأثیرگذار استتفاوت است. نوع رنگ بهها مآن

 متر متغیر است. میلی 6تا  2ای از هایی کرکره پلی کربنات لولهمیزان ضخامت تیغه کرکره: ضخامت تیغه

 .ها نیز بیشتر استهای ضخیم استحکام بیشتری دارند. به همین دلیل میزان قیمت آنتیغه

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

 .یابدهراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش می

اطالع هستید به شما پیشنهاد را دارید و از میزان قیمت آن بی ای با لوله استیلکرکره پلی کربنات لوله اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدان قیمت و مشخصات کرکرهبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزکنیم با واحد فروش شرکت دیدهمی

 فروش کرکره پلی کربنات لوله ای با لوله استیل

ای با لوله های اینترنتی کرکره پلی کربنات لولهها و یا سایتهای مختلفی مانند مراجعه به فروشگاهتوانید به روششما می

کنیم خرید خود را از شرکت دارید ما به شما پیشنهاد میاستیل را خریداری نمایید اما اگر قصد خرید این نوع کرکره را 

ها باشد و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلبان گستر قائم انجام دهید. این شرکت عرضهدیده

این شرکت دارای کنند؛ همچنین نمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میاز مواد مرغوب و باکیفیت استفاده می

 .دهدباشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام میهای نصب در سراسر ایران مینمایندگی

 های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلفنمایندگی

ها مراجعه های مجاز فروش و نصب آنای با لوله استیل بهتر است به نمایندگیبرای خرید و نصب کرکره پلی کربنات لوله

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

 :اند ازمختلف عبارت

 ن، فاز بان گستر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکانمایندگی 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 میانواع کرکره پلی کربنات می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

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/
tell://+9855441824/
tell://+9855441824/


 

 

 


