
 

 

 ترکیبی از رنگ پلی کربنات و کرکره

ای پلی کربنات ماده)A combination of polycarbonate and blinds:(ترکیبی از رنگ پلی کربنات و کرکره

جای که در صنایع مختلف به فوالد پالستیکی شهرت دارد. از این ماده در صنایع مختلفی بهطوریباشد بهشفاف و سخت می

ها شود این ورقههای مختلف تولید میها و طرحهایی باضخامتصورت ورقهشود. پلی کربنات بهشیشه یا فلز استفاده می

سازی برای پوشش سقف و ساخت سایبان های پلی کربنات بیشتر در ساختمانهای متفاوتی هستند. از ورقهدارای رنگ

 شود؛استفاده می

ترین کنند. این کرکره بسیار مقاوم بوده و جزء ایمننات را برای تولید کرکره برقی استفاده میهای پلی کرباما گاهی ورقه

ی هاو نمایندگی ترکیبی از رنگ پلی کربنات و کرکره شوند. در این مطلب قصد داریم شمارا باهای برقی محسوب میکرکره

 .فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییم

 برخی از انواع ترکیبی از رنگ پلی کربنات و کرکره

شوند. این های تخت پلی کربنات با فلزاتی همچون استیل و آلومینیوم ساخته میهای پلی کربنات از ترکیب ورقهکرکره

های ای و... هستند. اگر قصد خرید رنگدی، آبی، شیشهبندی متنوعی مانند مسی، برنزی، عسلی، دوها دارای رنگکرکره

های سازنده اعالم نمایید تا رنگ و اندازه دلخواه برای شما های خود را به شرکتتوانید سفارشدیگر این کرکره را دارید می

 :اند ازعبارت ترکیبی از رنگ پلی کربنات و کرکره طورکلی برخی از انواعتولید شود. به

 هایی است که از مواد پلی ای نیز شهرت دارند یکی از کرکرههای شیشهکرکره شفاف: کرکره شفاف که به کرکره

باشد اما میزان استحکام آن بسیار می شده است. ظاهر این کرکره بسیار شفاف بوده و شبیه شیشهکربنات ساخته

های پلی کربنات رنگی یا شود. کرکره شفاف از ورقهها نیز دچار شکستگی نمیترین ضربهباالست و با سخت

شود ها استفاده میهای آن متفاوت است. از این کرکره بیشتر در مغازهشود و رنگ تیغه و فریمرنگ ساخته میبی

 .ا سبک دکوراسیون مغازه تطبیق دادتوان رنگ آن را بو می

  کرکره غضروف دار: کرکره غضروف دار یا زواری نیز یکی از انواع ترکیبی از رنگ پلی کربنات و کرکره

اند. از این کرکره هایی از جنس استیل و آلومینیوم به هم متصل شدهوسیله غضروفهای این کرکره بهاست. تیغه

 .شودای مسکونی و تجاری استفاده میهها و مجتمعبرای انواع مغازه

 های بزرگ باشد. این مدل مناسب دربای میهای پلی کربنات مدل لولهای: یکی دیگر از انواع کرکرهکرکره لوله

ترین کرکره برقی است و میزان ای مستحکمهایی است که به امنیت بسیار زیادی نیاز دارند. کرکره لولهو مکان

هایی از جنس استیل یا آلومینیوم به وسیله لولههای این کرکره بهها قرار دارد. تیغهمی کرکرهایمنی آن در صدر تما

 .باشداند. طول عمر و کیفیت مدل استیل بیشتر از مدل آلومینیومی میهم متصل شده

 نصب ترکیبی از رنگ پلی کربنات و کرکره

ها نیاز به قدرت و توان زیادی ندارد. وزن ین دلیل نصب آنهای پلی کربنات دارای وزن بسیار سبکی هستند به همکرکره

عدد تیغه باید  9باشد. در هر مترمربع کیلوگرم می 12تا  9های پلی کربنات در هر مترمربع با توجه به مدل آن از تیغه

شود. اگر میها انتخاب درستی عمل نماید. سپس نوع موتور برای به حرکت درآوردن این تیغهنصب شود تا کرکره به

 کرکره شما سبک است از موتورهای توبوالر استفاده نمایید؛

که کار نصب کرکره باشد حتماً از موتورهای پرقدرت ساید استفاده کنید. الزم به ذکر است اما اگر وزن کرکره سنگین می

ین بهتر است کار نصب توان آن را نصب نماید؛ بنابرادقت و تخصص دارد و فرد غیرماهر نمیپلی کربنات نیاز به

 .های مجاز و نیروهای متخصص بسپارید تا میزان ایمنی کرکره افزایش یابدهای پلی کربنات را به نمایندگیکرکره

 قیمت انواع ترکیبی از رنگ پلی کربنات و 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://omnexus.specialchem.com/selection-guide/polycarbonate-pc-plastic
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/


 

 

توان قیمت های برقی پلی کربنات نمیمتفاوت است و برای تمامی کرکره کیبی از پلی کربنات و کرکرهتر میزان قیمت انواع

 :اند ازها به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارتثابتی در نظر گرفت. میزان قیمت این کرکره

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

 .یابدبیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش می

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

 .باشدها میبیشتر از سایر مارک

 کاررفته در بندی متفاوتی هستند، نوع رنگ بهرنگ های پلی کربنات دارایرنگ تیغه و فریم کرکره: کرکره

 .کرکره نیز بر میزان قیمت آن تأثیرگذار است

 های ها از مواد پلی کربنات و آلومینیوم و یا استیل است، مدلطور که گفته شد جنس این کرکرهجنس کرکره: همان

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

 .باشدها میبیشتر از سایر کرکره

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

 .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 انواع ترکیبی از رنگ پلی کربنات و کرکره اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدقیمت و مشخصات کرکره بان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزانکنیم با واحد فروش شرکت دیدهمی

 فروش ترکیبی از رنگ پلی کربنات و کرکره

رسانند، اما اگر را به فروش می ترکیبی از رنگ پلی کربنات و کرکره صورت حضوری یا اینترنتیهای مختلفی بهفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید. این کنیم خرید خود را از شرکت دیدهها را دارید ما به شما پیشنهاد میقصد خرید این نوع کرکره

ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده این کرکره باشد و در ساختهای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلشرکت عرضه

های نصب در سراسر ایران کنند؛ 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

 ه پلی کربنات در شهرهای مختلفهای فروش و نصب کرکرنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی با های مجاز فروش و نصب آنبرای خرید و نصب کرکره پلی کربنات بهتر است به نمایندگی

 :اند ازهای فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلف عبارتگارانتی به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 ان گستر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز بنمایندگی 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 میکرکره پلی کربنات می

 .برقرار نمایید استم های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-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/
tell://+9855441824/


 

 

 

 


