
 

 

 کرکره پلی کربنات در طرقبه

های برقی امروزه استفاده از کرکره)hutters in TorqabehPolycarbonate s:(کرکره پلی کربنات در طرقبه

کند. طور کامل از ساختمان محافظت میها بسیار زیاد است و بهگسترش زیادی یافته است. میزان ایمنی این کرکره

ی از انواع ها باهم تفاوت دارد. یکهای مختلفی هستند و استحکام و قیمت این کرکرههای برقی دارای انواع و مدلکرکره

 .باشدهای برقی، کرکره پلی کربنات میکرکره

شوند و به کرکره ضد سرقت شهرت دارند. این ها نیز دچار شکستگی نمیهای پلی کربنات با شدیدترین ضربهکرکره

ها دارای مزایای دیگری همچون ضد حریق، ضد اشعه یو وی و مقاومت در برابر خمیدگی هستند. عالوه بر این کرکره

دهند. در این مطلب قصد داریم شمارا با ای شیک به ساختمان میها از ظاهری زیبا برخوردارند و جلوهتمامی این کرکره

تا خرید مطمئنی داشته  ها آشنا نماییمهای فروش و نصب این کرکرهمشهد و نمایندگی کرکره پلی کربنات در طرقبه انواع

 .باشید

 انواع کرکره پلی کربنات در طرقبه

کند. این منطقه دارای های تفریحی و تجاری اطراف مشهد است که مسافران زیادی را به خود جذب میطرقبه یکی از مکان

ها ست. این کرکرهشده اهای پلی کربنات استفادههای تجاری طرقبه از کرکرهباشد. در مجتمعظاهری شیک و لوکس می

اند عبارت کرکره پلی کربنات در طرقبه طورکلی انواعاند. بهظاهری شفاف و زیبا دارند و زیبایی محیط را دوچندان کرده

 :از

 کرکره پلی کربنات غضروف دار استفاده  های تجاری طرقبه ازها و مجتمعکرکره غضروف دار: بیشتر مغازه

شوند و ظاهری صورت چندتکه و به شکل آجری در کنار هم چیده میهای کرکره غضروف دار بهاند. تیغهکرده

هایی از جنس استیل یا های آن با غضروفمتفاوت و زیبا دارند. برای افزایش ایمنی و استحکام این کرکره، تیغه

اند. میزان دوام و استحکام کرکره غضروف دار استیل بیشتر از مدل آلومینیومی است. دهآلومینیوم به هم متصل ش

ها باهم متفاوت است و از استحکام و مقاومت مختلفی برخوردارند. کرکره ها و غضروفالبته ضخامت تیغه

 .شودغضروف دار به نام کرکره زواری نیز شناخته می

 باشد. کرکره ای میهای شفاف یا شیشه، کرکرهکرکره پلی کربنات در طرقبه کرکره شفاف: یکی دیگر از انواع

باشد. شده است و نشکن میشفاف ظاهری شبیه به شیشه دارد اما از مواد نانو پلیمری و پلی کربنات ساخته

توان رنگ تیغه و های آن نیز متفاوت است. میای متنوعی هستند و رنگ فریمههای شفاف دارای رنگکرکره

 .فریم کرکره را با دیگر لوازم ساختمان هماهنگ کرد

 نصب کرکره پلی کربنات در طرقبه

تواند این های برقی ازجمله کرکره پلی کربنات نیاز به تخصص و مهارت دارد و فرد غیرمتخصص نمینصب تمامی کرکره

های مجاز بسپارید تا کارکرد های پلی کربنات را به نمایندگیها را نصب نماید؛ بنابراین بهتر است کار نصب کرکرهکرکره

 5/6ها تا عرض نصب بر روی انواع دربها قابلکرکره دچار اختالل نشود و میزان امنیت آن نیز افزایش یابد. این کرکره

 .رب بیشتر بود باید از دو کرکره در کنار هم استفاده نماییدباشند و اگر عرض دمتر می 8متر و ارتفاع 

گردد. نوع موتور کرکره با شود و سپس موتور کرکره نصب میها ابتدا تیغه بر روی رول نصب میبرای نصب این کرکره

های ای کرکرههای سبک و موتورهای ساید برهای توبوالر برای کرکرهشود. موتور کرکرهتوجه به وزن کرکره انتخاب می

صورت اصولی و بان گستر قائم بههای دیدهتوسط نمایندگی کرکره پلی کربنات در طرقبه سنگین مناسب هستند. کار نصب

 .شده استدقیق انجام

 قیمت کرکره پلی کربنات در طرقبه
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های آن توان برای تمامی مدلهای برقی است؛ اما نمیی کربنات به علت استحکام باال بیشتر از سایر کرکرهقیمت کرکره پل 

قیمت یکسانی در نظر گرفت. میزان قیمت کرکره پلی کربنات بستگی به عوامل مختلفی دارد. برخی از این عوامل 

 :اند ازعبارت

 باشد. هراندازه طول و عرض کرکره گذار در میزان قیمت آن میترین عامل تأثیرابعاد کرکره: اندازه کرکره مهم

 .یابدبیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش می

 های مختلفی همچون مسی، دودی، آبی، برنزی، عسلی، های پلی کربنات دارای رنگرنگ کرکره: کرکره

ررفته در تیغه و فریم کرکره نیز در کاها باهم متفاوت است و نوع رنگ بهای و... هستند. قیمت این رنگشیشه

 .میزان قیمت آن تأثیرگذار است

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

وند، میزان شها 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

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

 .یابدت آن نیز افزایش میهراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیم

اطالع هستید به شما پیشنهاد بیرا دارید و از میزان قیمت آن  کرکره پلی کربنات در طرقبه ای ماننداگر قصد خرید کرکره

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

 فروش کرکره پلی کربنات در طرقبه

رسانند اما اگر قصد خرید را به فروش می کرکره پلی کربنات در طرقبه هایی مانندهای مختلفی کرکرهها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم انجام کنیم، خرید خود را از شرکت دیدهاین مدل کرکره برای مغازه یا مجتمع 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

های نصب در کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگینمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میده میباکیفیت استفا

 .دهدباشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام میسراسر ایران می

 های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلفنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی های مجاز فروش و نصب آنکرکره پلی کربنات بهتر است به نمایندگی برای خرید و نصب

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلف باکیفیت و ضمانت به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازعبارت

 بان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز بان گستر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتونمایندگی 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 میو اگر در سایر شهرها زندگی میباشد انواع کرکره پلی کربنات می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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