
 

 

 کرکره برقی چیست ؟

های قدیمی، از کرکره برقی جای استفاده از کرکرهامروزه به)What is electric shutters:(کرکره برقی چیست ؟

گیرد و میزان امنیت ساختمان نیز افزایش تر صورت میهای برقی تردد راحتشود. با استفاده از کرکرهاستفاده می
نواع و مدهای مختلفی هستند. میزان شوند و دارای اهای برقی از مواد اولیه متفاوتی ساخته مییابد. کرکرهمی

  .ها باهم متفاوت استاستحکام و قیمت این کرکره

ای تجاری و هها، مجتمعها، سولهها، بیمارستانهای مختلفی مانند شرکتبرای مکان های برقیکرکره از

های شود. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواع کرکره برقی آشنا نماییم و نمایندگیمسکونی و... استفاده می
 .ها را در شهرهای مختلف معرفی کنیم تا انتخاب مناسبی داشته باشیدفروش و نصب این کرکره

 انواع کرکره برقی چیست ؟

 های قدیمی دارد. درواقعود آید که کرکره برقی چیست و چه تفاوتی با کرکرهاین سؤال ممکن است برای افراد به وج

کند و باز و بسته شدن آن از طریق یله موتور کرکره حرکت میوسهای آن بهنوعی از کرکره هستند که تیغه های برقیکرکره

 .های قدیمی استها بیشتر از کرکرهریموت یا چشمی است میزان امنیت این کرکره

ها شوند. به همین دلیل این کرکرههای مختلفی مانند آلومینیوم، فوالد، پلی کربنات و... ساخته میهای برقی از جنسکرکره

 :اند ازطورکلی انواع کرکره برقی عبارتهای مختلفی هستند. بهمدل دارای انواع و

 کرکره آلومینیومی کرکره برقی چیست ؟

های مختلفی مانند پانچ دار ها دارای مدلترین نوع کرکره برقی در ایران هستند. این کرکرههای آلومینیومی پراستفادهکرکره

 .و ساده هستند

کاررفته شوند. نوع آلومینیوم بهصورت تک جداره یا چند جداره ساخته میفاوت است و بهها متمیزان ضخامت این کرکره

 1های چند جداره و درجه بندی کرد. استحکام کرکرهدرجه 3تا  1ها را از توان آنها نیز مختلف است و میدر این کرکره

 .بسیار زیاد است

 کرکره پلی کربنات کرکره برقی چیست ؟

های پلی کربنات یا شفاف هستند. کرکره پلی کربنات در ایران، کرکره کرکره برقی آلومینیومی بیشترین نوعبعد از کرکره 

شود. این کرکره بسیار سبک بوده و مقاومت آن به یل و آلومینیوم ساخته میاز مواد پلی کربن با فلزات دیگری همچون است

 .های ضد سرقت شهرت داردحدی است که به کرکره

هایی که به امنیت باالیی نیاز دارند استفاده کرد. کرکره پلی کربنات خود دارای به همین دلیل بهتر است از آن در محیط

 .باشدای میدار و لولههای مختلفی مانند شفاف، غضروف مدل

 کرکره گالوانیزه فوم دار کرکره برقی چیست ؟

شده است. کرکره گالوانیزه فوم دار در هنگام باز الیه فوم فشرده در درون آن ساختهاین کرکره از ترکیب فوالد منیزیم و یک

 .ستحکام آن تقریباً کم استو بسته شدن سروصدای کمی دارد و عایق خوبی در برابر سرما و گرما است اما میزان ا

 نصب کرکره برقی کرکره برقی چیست ؟
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ها را نصب نماید. تواند آندقت و مهارت باالیی دارد و فرد غیرمتخصص نمینیاز به کرکره برقی هاینصب تمامی مدل

های مجاز بسپارید تا میزان امنیت کرکره ها را به نیروی متخصص و نمایندگیهتر است کار نصب این کرکرهرو بازاین

 .افزایش یابد

ها ابتدا تیغه ها تا حدودی متفاوت است؛ اما برای نصب تمامی این کرکرههای برقی با توجه به مدل آنمراحل نصب کرکره

 .گرددها نصب میور کرکره برای به حرکت درآوردن این تیغهشود و سپس موتکرکره بر روی رول نصب می

 قیمت کرکره برقی چیست ؟

توان برای آن قیمت ثابتی در نظر ه همین دلیل نمیهای مختلفی هستند بدارای مدل های برقیکرکره طور که گفته شدهمان

 :اند ازگرفت. میزان قیمت کرکره 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

 .های پلی کربنات یا آلومینیومی نیز باهم متفاوت استکرکره

 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 مختلفی برخوردارند. هراندازه ضخامت های برقی از ضخامتمیزان ضخامت تیغه کرکره: تمامی کرکره

های ضخیم و چند جداره از قیمت بیشتری یابد به همین دلیل کرکرهه بیشتر، استحکام آن افزایش میهای کرکرتیغه

 .برخوردارند

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

ی ساید دارای قدرت و قیمت بیشتری هستند و برای توان از موتورهای توبوالر یا ساید استفاده کرد. موتورهامی

 .باشندهای سنگین و بزرگ مناسب میکرکره

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

 .یابدز افزایش میهراندازه میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره بیشتر باشد، میزان قیمت آن نی

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

 .ها بخواهید شمارا در انتخاب کرکره برقی مناسب و میزان قیمت آن راهنمایی نمایندآن

 فروش انواع کرکره برقی چیست ؟

ز طریق مراکز مختلفی اقدام به خرید کرکره برقی نمایید؛ اما اگر قصد خرید انواع کرکره برقی را دارید ما توانید اشما می

های کرکره کننده تمامی مدلبان گستر قائم انجام دهید. این شرکت عرضهکنیم خرید خود را از شرکت دیدهبه شما پیشنهاد می

نمایند و محصوالت خود را با گارانتی ز مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میها اباشد و در ساخت این کرکرهپلی کربنات می

 .کندعرضه می

های بان گستر قائم این است که شما خریدی مستقیم خواهید داشت و درنتیجه واسطهاز دیگر مزیت خرید از شرکت دیده

شده و شما کرکره پلی کربنات را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت خریداری خواهید کرد. همچنین این شرکت فروش حذف

و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام باشد های نصب در سراسر ایران میدارای نمایندگی

 .دهدمی

 های فروش و نصب کرکره برقی در شهرهای مختلفنمایندگی

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

 :اند ازهای فروش و نصب کرکره برقی در شهرهای مختلف عبارتیشما عرضه گردد، برخی از نمایندگ
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