
 کرکره برقی نصب در فروشگاه

ها از امروزه بیشتر فروشگاه)Electric shutters installed in the store:(کرکره برقی نصب در فروشگاه

شوند و شتر باشد مشتریان بیشتری جذب فروشگاه میکنند. هراندازه میزان تجهیزات فروشگاه بیهای برقی استفاده میکرکره

 .ها استشود. کرکره برقی نیز یکی از تجهیزات الزم بری فروشگاههمین امر باعث افزایش فروش می

های برقی در یابد. کرکرهگیرد و میزان امنیت فروشگاه افزایش میتر صورت میبا استفاده از این کرکره تردد راحت

باشد. در این مطلب قصد داریم شوند که هرکدام دارای مزایا و قیمت متفاوتی میهای مختلفی ساخته میها و جنساندازه

 .در شهرهای مختلف آشنا نماییم های فروش و نصب آنو نمایندگی کرکره برقی نصب در فروشگاه شمارا با انواع

 انواع کرکره برقی نصب در فروشگاه

ها شوند. میزان استحکام این کرکرههای مختلفی مانند فوالد، آلومینیوم، پلی کربنات و... ساخته میهای برقی از جنسکرکره

دو مدل کرکره آلومینیومی و  طورکلی برای فروشگاه ازشود. بهمتفاوت است و از هرکدام برای مکانی خاص استفاده می

شود اما معموالً کرکره های خیلی بزرگ استفاده میهای آلومینیومی برای دربشود. از کرکرهپلی کربنات بیشتر استفاده می

 .هایی با ابعاد متوسط و کوچک مناسب هستندپلی کربنات برای درب

 باشد. این کرکره در های آلومینیومی از آلومینیوم تک جداره یا چند جداره میکرکره کرکره آلومینیومی: جنس

توان با توجه به نوع فروشگاه خود یکی شوند که میهای مختلفی مانند ساده، پانچ دار و طرح چوب ساخته میمدل

 .های آلومینیومی باهم متفاوت استها را انتخاب کرد. میزان کیفیت کرکرهاز آن

 های آلومینیومی اصل های درجه دوم و سوم از اضافه تیغهشوند اما مدلها از آلومینیوم اصل ساخته میرخی از آنب

های درجه سوم دارای کیفیت بسیار پایینی هستند و ممکن است شوند. کرکرهو یا ذوب ظروف آلومینیومی تولید می

ها بسیار زیاد است و در برابر ن سروصدای این کرکرهپس از مدتی استفاده دچار تغییر رنگ شوند؛ همچنین میزا

 .شوندعوامل محیطی همچون باد دچار آسیب می

 شوند. این ترین کرکره محسوب میهای آلومینیومی پراستفادهکرکره پلی کربنات: کرکره پلی کربنات بعد از کرکره

های پلی کربنات شهرت دارد. کرکرهکرکره دارای استحکام بسیار باالیی است و به کرکره نشکن و ضد سرقت 

های مختلفی همچون توانند با ترکیب فلزاتی همچون استیل و آلومینیوم نیز ساخته شوند. این کرکره دارای مدلمی

 .شودها استفاده میهای غضروف دار و شفاف برای بیشتر فروشگاهای، غضروف دار و شفاف است. از مدللوله

 توان رنگ شیشه و فریم آن را با سایر وسایل فروشگاه تطبیق داد. متفاوتی است و می بندیاین کرکره دارای رنگ

دهند. های آلومینیومی و پلی کربنات دارای ظاهری شیک هستند و نمایی زیبا به ساختمان میهر دو نوع کرکره

 .کندخوبی از فروشگاه محافظت میها زیاد است و بههمچنین میزان استحکام این کرکره

 نصب کرکره برقی فروشگاه

ها نیاز به تخصص حال نصب تمامی این کرکرههای برقی با توجه به نوع کرکره تا حدودی متفاوت است. باایننصب کرکره

رو بهتر است کار نصب کرکره برقی فروشگاه را به تواند آن را نصب نماید. ازاینو مهارت باالیی دارد و خود فرد نمی

 .روی متخصص بسپارید تا اختاللی در کارکرد کرکره ایجاد نشودنمایندگی مجاز و نی

هستند.  4*5های نصب برای دربهای پلی کربنات قابلمناسب هستند و کرکره 7*8های های آلومینیومی برای دربکرکره

ره با توجه به وزن های کرکتر نیز استفاده کرد. پس از نصب تیغهتوان برای ابعاد بزرگها میالبته از هردو این کرکره

های متوسط از موتورهای سنترال های سبک از موتور توبوالر، برای کرکرهشود. برای کرکرهکرکره موتور آن نصب می

 .شودهای سنگین از موتورهای ساید استفاده مییا توبوالر صنعتی و برای کرکره

 قیمت کرکره برقی نصب در فروشگاه

https://iranpcs.com/category/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://www.ukrollershutters.com/blog/articles/blogarticleswhy-roller-shutters-are-perfect-for-your-shop/
https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/


 کرکره برقی توان برایهای مختلفی هستند. به همین دلیل نمیها و مدلبرقی دارای جنسهای طور که گفته شد کرکرههمان

ن قیمت آن بستگی به عوامل مختلفی دارد. برخی از عوامل تأثیرگذار در فروشگاه قیمت ثابتی در نظر گرفت و میزا نصب

 :اند ازدر میزان قیمت کرکره برقی عبارت

 های کوچک های برقی باهم متفاوت است معموالً قیمت سایزهای بزرگ بیشتر از کرکرهابعاد کرکره: سایز کرکره

 .باشدمی

 های برقی هستند و معموالً قیمت یمت در میان کرکرههای پلی کربنات دارای بیشترین قجنس کرکره: کرکره

 .باشدهای آلومینیومی کمتر میکرکره

 کاررفته در کرکره نیز بندی متنوعی هستند. نوع رنگ بهها دارای رنگکاررفته در کرکره: کرکرهنوع رنگ به

 .در میزان قیمت آن تأثیرگذار است

 های تک جداره دارند. همچنین قیمت بیشتری نسبت به کرکرههای دوجداره آلومینیومی ضخامت کرکره: کرکره

های ضخیم استحکام و طول عمر بیشتری متر است. تیغهمیلی 6تا  2های کرکره پلی کربنات از ضخامت تیغه

 .دارند و از قیمت باالتری نیز برخوردارند

 ارانتی و خدمات پس از فروش های برقی دارای گمیزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

یکسانی نیستند، هراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش 

 .یابدمی

 ها از موتورهای توبوالر و ساید ای نصب این کرکرهطور که گفته شد برکاررفته در کرکره: هماننوع موتور به

 .باشدیمت موتورهای ساید بیشتر میشود. معموالً قاستفاده می

م با کنیاطالع هستید، به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی در فروشگاه کرکره برقی نصب اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهواحد فروش شرکت دیده

 در فروشگاه فروش کرکره برقی نصب

رسانند؛ اما اگر قصد خرید این نوع در فروشگاه را به فروش می های مختلفی کرکره برقی نصبها و سایتفروشگاه

کننده بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت عرضهکنیم خرید خود را از شرکت دیدهما به شما پیشنهاد می ها را دارید،کرکره

نمایند و محصوالت ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میباشد و در ساخت این کرکرههای کرکره برقی میتمامی مدل

باشد و کار نصب های نصب در سراسر ایران میای نمایندگیکند؛ همچنین این شرکت دارخود را با گارانتی عرضه می

 .دهدکرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام می

 های فروش و نصب کرکره برقی در شهرهای مختلفنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا های مجاز فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره برقی نصب در فروشگاه برای خرید و نصب

های فروش و نصب کرکره برقی در شهرهای محصولی با گارانتی و مطمئن به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازمختلف عبارت

 ران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز بان گستر قائم در تهران: آدرس: تهنمایندگی 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 برقی می

 .رار نماییدبرق تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-electric-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-electric-shutters/
tell://+9855441824/


 


