
 کرکره پلی کربنات نصب در مغازه لباس

یکی از )Polycarbonate shutters installed in clothing stores:(کرکره پلی کربنات نصب در مغازه لباس

هایی نیاز دارند که ضمن ها به کرکرهفروشی انتخاب کرکره برقی مناسب است. این مغازههای لباسهای اصلی مغازهدغدغه

های برقی که بسیار مناسب مغازه کرکره استحکام باال دارای ظاهری زیبا باشد و نمایی شیک به مغازه بدهد. یکی از انواع

ها و های مختلفی است و از جنسشده است، کرکره پلی کربنات است. کرکره پلی کربنات دارای مدلطراحی فروشیلباس

و  کرکره پلی کربنات نصب در مغازه لباس انواعباشد. در این مطلب قصد داریم شمارا با های متفاوتی برخوردار میقیمت

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمنمایندگی

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در مغازه لباس

های مختلفی است. این کرکره دارای مزایای زیادی همچون ضد حریق، ضد های پلی کربنات دارای انواع و طرحکرکره

 .باشدش، عایق صدا، عایق حرارت و ضدضربه میاشعه ماوراءبنف

باشند. عالوه بر این کرکره کنند و ضد سرقت میها مقاومت میترین ضربههای پلی کربنات در برابر سختتمامی کرکره

 گذارد و حتیخوبی به نمایش میپلی کربنات دارای ظاهری شفاف و شبیه به شیشه است به همین دلیل ویترین مغازه را به

 .باشدرؤیت میدر صورت بسته بودن کرکره نیز داخل مغازه قابل

فروشی باعث جذب مشتری و افزایش فروش خواهد شد. کرکره پلی ها برای مغازه لباسبه همین دلیل استفاده از این کرکره

باشد؛ اما برای اف میای، کرکره غضروف دار و کرکره شفکربنات دارای انواع مختلفی مانند کرکره پانچ دار، کرکره لوله

 .شودفروشی بیشتر از دو مدل شفاف و غضروف دار استفاده میمغازه لباس

 باشد. جنس مقایسه با شیشه نمیکرکره شفاف: کرکره شفاف ظاهری شبیه به شیشه دارد اما میزان استحکام آن قابل

نانو پلیمری است و بسیار مقاوم است. کرکره پلی کربنات شفاف دارای این کرکره از مواد پلی کربنات و 

توان ای و... است. برای زیبایی بیشتر میبندی متنوعی همچون دودی، مسی، برنزی، عسلی، آبی، شیشهرنگ

 .های آن نصب کرد تا جلوه بهتری داشته باشدنوارهای رنگی را در میان تیغه

 دار یا زواری نیز یکی از انواع کرکره پلی کربنات نصب در مغازه  کرکره غضروف دار: کرکره غضروف

شوند و با غضروف یا زوارهایی از جنس استیل یا آلومینیوم صورت آجری ساخته میهای این کرکره بهاست. تیغه

 .کندطور کامل از مغازه محافظت میشوند. میزان استحکام مدل استیل بیشتر است و بهبه هم متصل می

 کرکره پلی کربنات مغازه نصب

جایی آن نیاز به قدرت و توان باشد و برای جابهزن سبکی که دارند تقریباً راحت میهای پلی کربنات به علت ونصب کرکره

ها را تواند آندقت و مهارت دارد و فرد غیرمتخصص نمیهای برقی نیاز بهحال نصب تمامی کرکرهباالیی نیست. بااین

 رو بهتر استیننصب نماید؛ ازا

های مجاز بسپارید تا میزان امنیت کرکره افزایش را به نیروی متخصص و نمایندگی کرکره پلی کربنات مغازه کار نصب

د که وزن هر مترمربع با توجه به مدل آن شوعدد تیغه نصب می 9های پلی کربنات در هر مترمربع یابد. برای نصب کرکره

 .کیلوگرم خواهد بود 12تا  9چیزی حدود 

های سبک از موتورهای توبوالر و شود. برای کرکرهها نصب میسپس موتور موردنظر برای به حرکت درآوردن این تیغه

 .شودهای سنگین از موتورهای ساید استفاده میبرای کرکره

 صب در مغازه لباسقیمت کرکره پلی کربنات ن
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ها برقی است؛ اما امنیت مغازه شمارا تر از سایر کرکرهها پلی کربنات با توجه به مزایای زیادی که دارد گرانقیمت کرکره

ها در نظر گرفت؛ چراکه این کرکره دارای توان قیمت ثابتی برای این کرکرهطورکلی نمیکند. بهطور کامل تأمین میبه

شود بنابراین میزان قیمت آن متغیر است. برخی از عوامل های متفاوتی عرضه میست و در اندازههای مختلفی امدل

 :اند ازعبارت کرکره پلی کربنات نصب در مغازه تأثیرگذار در میزان قیمت

 هایی که دارای باشد. کرکرهترین عوامل تأثیرگذار در قیمت کرکره پلی کربنات ابعاد آن میاندازه کرکره: از مهم

 .طول و عرض بیشتری هستند قیمت بیشتری دارند

 ها انند آلمانی و چینی هستند؛ قیمت کرکرهها پلی کربنات دارای برندهای مختلفی ممارک و برند کرکره: کرکره

 .باشدها بیشتر میهای چینی است زیرا استحکام و طول عمر آنآلمانی بیشتر از مدل

 های های کرکره پلی کربنات از آلومینیوم و یا استیل است، مدلطور که گفته شد جنس تیغهجنس کرکره: همان

 .ها نیز بیشتر استشوند درنتیجه قیمت آنزدگی نمیند و دچار زنگاستیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردار

 شوند. متر ساخته میمیلی 6تا  2های مختلفی از ها پلی کربنات در ضخامتمیزان ضخامت کرکره: کرکره

تر است استحکام بیشتری دارد؛ بنابراین ضخامت تیغه نیز در میزان قیمت آن های آن ضخیمهایی که تیغهکرکره

 .أثیرگذار استت

 کاررفته در کرکره نیز در میزان قیمت آن تأثیرگذار است. برای کاررفته در کرکره: نوع موتور بهنوع موتور به

توان با توجه به وزن کرکره از موتورهای ساید و یا توبوالر استفاده کرد. قیمت ها پلی کربنات میکرکره

 .موتورهای ساید و صنعتی بیشتر است

 های پلی کربنات دارای گارانتی یکسانی نیستند، هراندازه میزان نتی و خدمات پس از فروش: کرکرهمیزان گارا

 .یابدگارانتی و خدمات پس از فروش کرکره بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش می

کرکره پلی  های فروش است. اگر قصد خریدها تماس با نمایندگیبهترین روش جهت اطالع از میزان قیمت این کرکره

کنیم با واحد فروش شرکت اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی کربنات نصب در مغازه لباس

 .ا اطالع یابیدهبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهدیده

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در مغازه لباس

رسانند، اما اگر قصد خرید کرکره را به فروش می کرکره پلی کربنات نصب در مغازه لباس های مختلفیها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت کنیم خرید خود را از شرکت دیدهبه شما پیشنهاد می پلی کربنات را دارید ما

ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده باشد و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلعرضه

های نصب آن توان از نمایندگیو پس از خرید میکند بان گستر قائم محصوالت خود را با گارانتی عرضه مینماید. دیدهمی

 .بان گستر قائم تجربه خواهید کرددر شهرهای مختلف نیز استفاده کرد؛ بنابراین خرید مطمئن و آسانی را با دیده

 های فروش و نصب کرکره پلی کربنات مغازه در شهرهای مختلفنمایندگی

گردد. برخی از ای با ضمانت به شما عرضه میباشد و کرکرهتر میمئنهای مجاز مطخرید کرکره پلی کربنات از نمایندگی

 :اند ازهای فروش و نصب این کرکره عبارتنمایندگی

 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

 کنید،باشد و اگر در سایر شهرها زندگی میکرکره پلی کربنات می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهتوانید برای ثبت سفارشمی
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