
 

 

 انواع ورق پلی کربنات

ورق پلی کربنات نوعی ماده ترمو پالستیکی است که )Types of polycarbonate sheets:(انواع ورق پلی کربنات

ها استحکام باالیی ن ضربهضمن دارا بودن ظاهری شفاف و زیبا بسیار مقاوم بوده و در برابر عوامل محیطی و شدیدتری

ها و شود و کاربردهای بسیار زیادی دارد. ورقه پلی کربنات دارای مدلدارد. از این ورقه در صنایع مختلفی استفاده می

های فروش و نصب آن در و نمایندگی ورق پلی کربنات انواع های مختلفی هستند. در این مطلب قصد داریم شمارا بااندازه

 .شهرهای مختلف آشنا نماییم تا خرید مطمئنی را تجربه نمایید

 انواع ورق پلی کربنات

تواند مات یا شفاف باشد. میزان ضخامت شود و رنگ این ورقه میهای مختلفی تولید میورق پلی کربنات در اندازه و رنگ

 طورکلی برخی ازبندی کرد. بهها را تقسیمتوان با توجه به ضخامت ورقه و مدل، این ورقهت و میها متفاوت اساین ورقه

 :اند ازعبارت انواع ورق پلی کربنات

 شوند. صورت تک جداره، دوجداره و یا چند جداره ساخته میپلی کربنات بههای های چند جداره: ورقهورقه

ها ضد ها بسیار باالست. این ورقهشوند و میزان استحکام آنها ساخته میهای چند جداره به بهترین روشورقه

ت بااینکه باشند. این مدل پلی کربناهستند و در برابر عوامل محیطی همچون باد و باران مقاوم می UV اشعه

 .تواند آن را برش داد و نصب کردراحتی میشود دارای وزن سبکی است و بهصورت چند جداره ساخته میبه

 ها ظاهری این ورقه باشد.های موجدار یا کروگیت می، ورقهانواع ورق پلی کربنات ورقه موجدار: یکی دیگر از

طورکلی موارد مصرف ورق موجدار در شود. بهها استفاده میزیبا دارند و بیشتر برای پوشش سقف از آن

باشد. این مدل ورقه در برابر حرارت و سروصدا عایق بسیار ها و نورگیرها میها، انبارها، سقف ساختمانسوله

ق موجدار یا کروگیت دارای دو مدل چند جداره و توپر است. باشد. ورمناسبی است و دارای مزایای زیادی می

باشد. متر میمیلی 16تا  5های مختلفی مابین میزان استحکام مدل چند جداره بسیار باالست و دارای ضخامت

 .باشدهای چند جداره میمتر است و استحکام آن کمتر از مدلمیلی 2.5تا  0.5های توپر بین ضخامت ورقه

 های های تخت برخالف ورقباشد. ورقهای تخت میهای ورق پلی کربنات ورقه: یکی دیگر از مدلورقه تخت

متر متغیر است. از این میلی 12تا  2موجدار ظاهری صاف و یکدست دارند. میزان ضخامت این نوع ورقه از 

باشد. برای شیشه می های داخلی و خارجی ساختمان استفاده کرد و جایگزین مناسبیتوان در محیطورقه می

ها بسیار تواند رنگ دلخواه خود را سفارش داد. این ورقهبندی متنوعی هستند و میهای تخت دارای رنگورق

 .شفاف و مستحکم بوده و دارای مزایایی همچون وزن پایین، ضد حریق، ضدضربه و ... هستند

 باشد. این ورق یکی از انواع رح سفال میهای طورق طرح سفال: یکی دیگر از انواع ورق پلی کربنات، ورق

شود. ورق طرح سفال از ترکیب پلی سازی مدرن و سنتی استفاده میجدید پلی کربنات است و از آن در ساختمان

شوند و ظاهری زیبا دارد. این نوع ورق نیز در برابر گرما و ضربه بسیار مقاوم کربنات و آکریلیک ساخته می

 .باشدمی

 ق پلی کربناتنصب انواع ور

حال نصب این باشند. بااینهای مختلف مینصب در مکانراحتی قابلبه علت وزن سبکی که دارند به انواع ورق پلی کربنات

رو بهتر است کار نصب ورق ها را نصب نماید؛ ازاینتواند آندقت و مهارت نیاز دارد و فرد غیرمتخصص نمیها بهورقه

درستی نصب شود و میزان ایمنی آن در ها بههای مجاز و نیروهای متخصص بسپارید تا ورقهپلی کربنات را به نمایندگی

یل در پذیری باالیی هستند و به همین دلها دارای قدرت انعطافبرابر عوامل محیطی همچون باد افزایش یابد. این ورقه

 .کنندشوند و مشکلی برای نصب ایجاد نمیراحتی خم میصورت هاللی نصب شوند بههایی که باید بهها و سقفمکان

 قیمت انواع ورق پلی کربنات

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/
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https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/


 

 

توان قیمت ثابتی در نظر گرفت؛ چراکه میزان قیمت نهایی ورقه پلی کربنات به عوامل نمی انواع ورق پلی کربنات برای

 :اند ازمختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت

 ازه طول و عرض پلی کربنات بیشتر باشد. هراندترین عامل در تعیین قیمت آن میاندازه ورقه: ابعاد ورقه، مهم

 .یابدباشد، میزان قیمت آن نیز افزایش می

 کاررفته در ورقه در میزان قیمت بندی متفاوتی هستند. نوع رنگ بههای پلی کربنات دارای رنگرنگ ورقه: ورقه

 .آن تأثیرگذار است

 ها با های ساخت این ورقهد و روشها و برندهای مختلفی هستنهای دارای مارکمارک و برند ورقه: این ورقه

 .تبع قیمت برندهای معتبر بیشتر استباشد بهتوجه به نوع برند متفاوت می

 های پلی کربنات متفاوت است. هراندازه ضخامت ورقه بیشتر ضخامت ورق پلی کربنات: میزان ضخامت ورقه

 .ر استیابد و درنتیجه میزان قیمت آن نیز بیشتباشد استحکام آن افزایش می

 های مختلفی همچون تخت و چند جداره طور که گفته شد ورقه پلی کربنات دارای مدلمدل پلی کربنات: همان

 .باشدهستند، معموالً قیمت مدل چند جداره بیشتر می

 های پلی کربنات از گارانتی یکسانی برخوردار نیستند، هراندازه میزان گارانتی و میزان گارانتی: تمامی ورقه

 .یابدت پس از فروش محصول بیشتر باشد، قیمت آن نیز افزایش میخدما

توانید با واحد فروش شرکت اطالع هستید، میاگر قصد خرید انواع ورق پلی کربنات را دارید و از میزان قیمت آن بی

 .یمت آن راهنمایی نمایندها بخواهید شمارا در انتخاب نوع ورقه و میزان قبان گستر قائم تماس برقرار نمایید و از آندیده

 فروش انواع ورق پلی کربنات

ها را رسانند؛ اما اگر قصد خرید این نوع ورقههای مختلفی انواع ورق پلی کربنات را به فروش میها و سایتفروشگاه

کننده تمامی بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت عرضهکنیم خرید خود را از شرکت دیدهدارید، ما به شما پیشنهاد می

نمایند و محصوالت خود را ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میهای ورقه پلی کربنات است و در ساخت این ورقهمدل

باشد و کار نصب ورقه را در های نصب در سراسر ایران میکند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیبا گارانتی عرضه می

 .دهدروز انجام میکمترین زمان و با بهترین متد 

 های فروش و نصب انواع ورق پلی کربنات در شهرهای مختلفنمایندگی

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

ربنات در شهرهای مختلف های فروش و نصب ورق پلی کباکیفیت و ضمانت به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازعبارت

 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 در پایان الزم به ذکر است که شرکت دیده

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میانواع ورق 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/


 

 

 

 


