
 

 

 کرکره پلی کربنات با رنگ برنز ضد یو وی

های کرکره)UV bronze color-Polycarbonate shutters with anti:(کرکره پلی کربنات با رنگ برنز ضد یو وی

ها ظاهری زیبا و شفاف دارند اما از مقاومت باشد. این کرکرههای برقی میپلی کربنات یکی از انواع مقاوم کرکره
های پلی کربنات شوند. از کرکرهها نیز دچار شکستگی نمییی برخوردارند و در برابر شدیدترین ضربهبسیار باال

های ضد سرقت ها به کرکرهشود. این کرکرههایی که به امنیت زیادی نیاز دارند استفاده میبیشتر برای مکان
ق و مقاومت در برابر خمیدگی هستند و های پلی کربنات دارای مزایای دیگری همچون ضد حریشهرت دارند. کرکره

کرکره پلی  ها بسیار زیاد است. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعبه همین دلیل میزان امنیت این کرکره

و نصب این کرکره را در شهرهای مختلف های فروش آشنا نماییم و نمایندگی کربنات با رنگ برنز ضد یو وی
 .معرفی نماییم تا خرید مطمئنی داشته باشید

 انواع کرکره پلی کربنات با رنگ برنز ضد یو وی

های این نوع کرکره بندی متنوعی برخوردارند. یکی از مزیتهای پلی کربنات دارای انواع مختلفی هستند و از رنگکرکره

ها نخواهد شد. اگر از باشند؛ یعنی نور خورشید باعث فرسودگی و تغییر رنگ این کرکرهاین است که ضد اشعه یو وی می

دهد اما رنگ اجناس ویترین تغییر نخواهد کرد و ها استفاده شود بااینکه نور را از خود عبور میاین کرکره برای مغازه

شوند اما گاهی برای زیبایی نوع شفاف تولید میهای پلی کربنات بیشتر در کند. کرکرهطور کامل از مغازه محافظت میبه

های مختلفی مانند برنزی، دودی، ها در رنگشود و کرکرهها استفاده میهای خاصی در تولید این کرکرهدانهبیشتر از رنگ

 :اند ازعبارت کرکره پلی کربنات با رنگ برنز ضد یو وی طورکلی انواعشوند. بهمسی، عسلی، آبی و... تولید می

 های پلی کربنات است که بسیار پراستفاده کرکره غضروف دار: کرکره غضروف دار یکی از انواع کرکره

هایی از جنس وسیله غضروفهای آن بهغهشود؛ بلکه تیتکه ساخته نمیصورت یکباشد. تیغه این کرکره بهمی

 .شده استشود. کرکره غضروف دار به نام کرکره زواری نیز شناختهاستیل یا آلومینیوم به هم متصل می

 های ای است. کرکره، کرکره لولهبرنز ضد یو وی کرکره پلی کربنات با رنگ ای: یکی دیگر از انواعکرکره لوله

هایی از جنس استیل یا آلومینیوم های این کرکره با لولهشوند. تیغهترین نوع کرکره برقی محسوب میای مقاوملوله

ای بیشتر از های کرکره لولهها متفاوت است. میزان ضخامت تیغهشوند. قطر و ضخامت این لولهبه هم متصل می

 .باشدتر میهای بزرگ مناسبه غضروف دار است و این کرکره برای دربکرکر

 نصب کرکره پلی کربنات با رنگ برنز ضد یو وی

گیرد اما باید توجه داشت که نصب تمامی های پلی کربنات به علت وزن سبک سریع و راحت انجام میمعموالً نصب کرکره

درستی نصب نشود ممکن است کارکرد آن دچار اختالل گر کرکره بههای برقی به تخصص و مهارت نیاز دارد و اکرکره

را به  کرکره پلی کربنات با رنگ برنز ضد یو وی رو بهتر است کار نصبشود و یا میزان امنیت کرکره کاهش یابد. ازاین

ی رول نصب شود. در ها بر رودرستی نصب شود. برای نصب این کرکره ابتدا باید تیغههای مجاز بسپارید تا بهنمایندگی

شود. شود. سپس با توجه به وزن نهایی کرکره، موتور کرکره انتخاب و نصب میعدد تیغه کرکره نصب می 9هر مترمربع 

های توبوالر صنعتی یا سنترال و برای های متوسط از کرکرههای سبک از موتورهای توبوالر، برای کرکرهبرای کرکره

 .شودهای پرقدرت ساید استفاده میرههای سنگین از موتور کرککرکره

 قیمت کرکره پلی کربنات با رنگ برنز ضد یو وی

مت توان قیحال نمیباشد. بااینرنگ میهای شفاف و بیبیشتر از کرکره کرکره پلی کربنات با رنگ برنز ضد یو وی قیمت

ثابتی برای این کرکره در نظر گرفت. چراکه میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل 

 :اند ازعبارت

 ابعاد کرکره: هراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن بیشتر است. 

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://www.crystal-vision.eu/en/transparent-xl-roller-shutters/
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/


 

 

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

 .باشدها میبیشتر از سایر مارک

 های استیل از ها از ترکیب مواد پلی کربنات با آلومینیوم و یا استیل است، مدلجنس کرکره: جنس این کرکره

ای بیشتر از دل لولهها نیز بیشتر است؛ همچنین قیمت ممقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

 .باشدها میسایر کرکره

 باشند، های پلی کربنات دارای گارانتی یکسان نمیمیزان 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

 های مختلفی هستند. هراندازه میزان ضخامت تیغه ای پلی کربنات دارای ضخامتهضخامت تیغه کرکره: کرکره

 .یابدبیشتر باشد، مقاومت آن بیشتر بوده و درنتیجه قیمت آن افزایش می

اطالع هستید به شما پیشنهاد را دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات با رنگ برنز ضد یو وی اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهکنیم با واحد فروش شرکت دیدهمی

 فروش کرکره پلی کربنات با رنگ برنز ضد یو وی

های مختلفی خریداری کنید، اما اگر ها و نمایندگیرا از فروشگاه کرکره پلی کربنات با رنگ برنز ضد یو وی توانیدشما می

تر قائم انجام بان گسکنیم خرید خود را از شرکت دیدهقصد خرید این نوع کرکره پلی کربنات را دارید ما به شما پیشنهاد می

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

بان گستر قائم کند. از دیگر مزیت خرید از شرکت دیدهنمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میباکیفیت استفاده می

شده و شما کرکره پلی کربنات را با های فروش حذفخواهید داشت و درنتیجه واسطه این است که شما خریدی مستقیم

های نصب در سراسر ایران کمترین قیمت و بهترین کیفیت خریداری خواهید کرد. همچنین این شرکت دارای نمایندگی

 .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 مختلفندگینمای

ها های مجاز فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات با رنگ برنز ضد یو وی برای خرید و نصب

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

 :اند ازشهرهای مختلف عبارت

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

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

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

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میکرکره پلی کربنات می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

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/


 

 

 

 


