
 

 

 کرکره پلی کربنات در رستوران خیابان ظفر

پلی )Polycarbonate shutters in Zafar Street restaurant:(کرکره پلی کربنات در رستوران خیابان ظفر

شود. یکی از موارد استفاده وسخت است که از آن در صنایع مختلفی استفاده میکربنات نوعی ماده شفاف و سفت
های برقی است. کرکره برقی پلی کربنات دارای ظاهری زیبا و شفاف است و به کرکره کرهپلی کربنات در ساخت کر

ها نیز دچار ای شهرت دارد؛ اما میزان استحکام این کرکره بیشتر از فوالد است و با شدیدترین ضربهشیشه
  .دارندهای آلومینیومی بیشترین استفاده را شود. امروزه این کرکره بعد از کرکرهشکستگی نمی

ها در مکانی خاص های مختلفی هستند که از هرکدام از این کرکرههای پلی کربنات دارای انواع و مدلکرکره

باشد. در این مطلب قصد داریم شود. یکی از موارد استفاده این کرکره در رستوران خیابان ظفر میاستفاده می
های فروش و نصب این آشنا نماییم و در پایان نمایندگی رکره پلی کربنات در رستوران ظفرک شمارا با انواع

 .ها را معرفی نماییم تا خرید مطمئنی داشته باشیدکرکره

 انواع کرکره پلی کربنات در رستوران خیابان ظفر

شود. این ها از این نوع کرکره استفاده میدر بیشتر رستوران ها پلی کربنات دارای ظاهری شفاف و زیبا هستند،کرکره

های پلی کربنات بسیار باشند. کرکرهبندی متنوعی همچون آبی، مسی، دودی، برنزی، عسلی و... میها دارای رنگکرکره

ها غییر شکل و رنگ آنها در برابر حرارت بسیار مقاوم هستند و گرما باعث تاند. این کرکرهشدهها طراحیمناسب رستوران

کند. مزیت دیگری که این در محیط جلوگیری می نخواهد شد؛ همچنین این کرکره ضد حریق است و از شعلهور شدن آتش

 .شودکرکره دارد این است که ضد اشعه یو وی است و در معرض تابش آفتاب دچار فرسودگی نمی

شده است که ظاهری شیک و زیبا به رستوران بخشیده است. فادهدر رستوران خیابان ظفر نیز از کرکره پلی کربنات است

کرکره پلی کربنات در  ای، غضروف دار و شفاف هستند. نوعهای مختلفی همچون لولههای پلی کربنات دارای مدلکرکره

فاده این باشد. کرکره پلی کربنات غضروف دار یا زواری یکی از انواع پراست، غضروف دار یا زواری میرستوران ظفر

 .باشدکرکره می

هایی از جنس استیل یا ها توسط غضروفاند این تیغهصورت چندتکه در کنار هم چیده شدههای کرکره غضروف دار بهتیغه

های مختلفی هستند. میزان استحکام و مقاومت مدل استیل این کرکره بیشتر اند و دارای رنگآلومینیوم به هم متصل شده

 .های مختلفی برخوردارندها باهم متفاوت است و از قیمتتوجه داشت که ضخامت این غضروفاست. البته باید 

 نصب کرکره پلی کربنات در رستوران خیابان ظفر

باشد؛ اما باید توجه داشت که نصب تمامی های پلی کربنات به علت وزن سبکی که دارند سریع و راحت مینصب کرکره

رو بهتر است تواند آن را نصب نماید. ازاینمهارت باالیی دارد فرد غیرمتخصص نمی های برقی نیاز به تخصص وکرکره

کرکره پلی کربنات در  های مجاز بسپارید تا میزان امنیت آن افزایش یابد. نصبکار نصب کرکره پلی کربنات را به نمایندگی

شده که مطابق با عدد تیغه نصب 9شده است. در هر مترمربع بان گستر قائم انجامنیز توسط نمایندگی دیده ستوران ظفرر

 .باشداصول استاندارد می

 قیمت کرکره پلی کربنات در رستوران خیابان ظفر

حال های برقی است. بااینکرکرههای پلی کربنات به علت استحکام باال و داشتن مزایای دیگر بیشتر از سایر قیمت کرکره

کرکره پلی کربنات در  های کرکره پلی کربنات قیمت یکسانی در نظر گرفت. چراکه میزان قیمتتوان برای تمامی مدلنمی

 :اند ازین عوامل عبارتبستگی به عوامل مختلفی دارد. برخی از ا رستوران ظفر

 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

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/
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https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
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 ی همچون مسی، دودی، آبی، برنزی، عسلی، های مختلفهای پلی کربنات دارای رنگرنگ کرکره: کرکره

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 قیمت مدلشوند. های پلی کربنات از ترکیب پلی کربنات با استیل یا آلومینیوم ساخته میجنس کرکره: کرکره

شوند، میزان ها با مواد اولیه آلمانی ساخته میاستیل به علت مقاومت باال بیشتر است. همچنین برخی از کرکره

 .های چینی استشوند بیشتر از کرکرههایی که با مواد اولیه اروپایی ساخته میقیمت کرکره

 لی کربنات دارای گارانتی یکسانی نیستند، های پمیزان 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 را دارید و از میزان قیمت آن بی ظفر کرکره پلی کربنات در رستوران ای ماننداگر قصد خرید کرکره

ها اطالع بان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهکنیم با واحد فروش شرکت دیدهپیشنهاد می

 .یابید

 فروش کرکره پلی کربنات در رستوران خیابان ظفر

رسانند اما اگر قصد را به فروش می کرکره پلی کربنات در رستوران ظفر مانندهایی های مختلفی کرکرهها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم انجام کنیم، خرید خود را از شرکت دیدهخرید این مدل کرکره برای رستوران خوددارید 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

 .کندنمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میت استفاده میباکیفی

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

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

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

 .دهدمی

 های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلفنمایندگی

های مجاز فروش و نصب بهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات در رستوران ظفر ای مانندبرای خرید و نصب کرکره

ای فروش و نصب کرکره پلی کربنات در هها مراجعه نمایید تا محصولی باکیفیت را خریداری کنید. برخی از نمایندگیآن

 :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 

بان گستر قائم )خوبان( در اکثر شهرهای ایران دارای نمایندگی فروش و نصب ست که شرکت دیدهدر پایان الزم به ذکر ا 

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

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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