
 شده در ورودی سولهکرکره برقی نصب

حفاظت )Electric shutters installed at the suggestion of the shed:(شده در ورودی سولهکرکره برقی نصب

شوند و بیشتر در معرض عوامل ها معموالً در خارج از شهر ساخته میها از اهمیت زیادی برخوردار ست. سولهاز سوله

ای مناسب برای آن انتخاب کرد تا میزان امنیت آن افزایش یابد. گیرند؛ بنابراین باید کرکرهطبیعی و سرقت قرار می

 .شدهای لوالیی بزرگ استفاده میها، بیشتر از دربدرگذشته برای سوله

ها دچار آسیب د و به علت وزن زیادی که داشتند لوالی آنکردنها در هنگام باز شدن فضای زیادی را اشغال میاین درب

تر صورت گیرد. در این مطلب قصد ونقل راحتکنند تا حملهای برقی استفاده میها از کرکرهشد؛ اما امروزه اکثر سولهمی

های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا و نمایندگی شده در ورودی سولهکرکره برقی نصب داریم شمارا با انواع

 .نماییم

 شده در ورودی سولهانواع کرکره برقی نصب

هایی را انتخاب ها شدید است، بهتر است کرکرهمکانها در خارج از شهر قرار دارند و وزش باد در این که سولهازآنجایی

های آلومینیومی درجه سوم و های آن ضخیم باشد تا سروصدا در محیط ایجاد نشود؛ بنابراین استفاده از کرکرهکنید که ورقه

ن استفاده شود؛ چراکه ممکن است به علت وزش باد کرکره از ریل خارج شود. همچنیتک جداره برای این مکان توصیه نمی

کند و تمیز ها مناسب نیست زیرا گردوغبار از درون منافذ آن به داخل سوله نفوذ میهای پانچ دار برای سولهاز کرکره

 :اند ازشده در سوله عبارتطورکلی انواع کرکره برقی نصبکردن آن سخت خواهد شد. به

 ها از آن استفاده های برقی است که در بیشتر سولههای آلومینیومی یکی از انواع کرکرهکرکره آلومینیومی: کرکره

های نامرغوب سروصدای های آلومینیومی باکیفیت و چند جداره استفاده کرد. آلومینیومشود. البته باید از تیغهمی

 .کنند و ممکن است در برابر بادهای شدید دچار شکستگی شوندزیادی ایجاد می

 شده در ورودی سوله، کرکره پلی کربنات است. میزان کرکره پلی کربنات: یکی دیگر از انواع کرکره برقی نصب

ها در برابر شوند. این کرکرهها بسیار زیاد است و با عوامل طبیعی دچار شکستگی نمیاستحکام این کرکره

های های پلی کربنات دارای مدلرهشوند. کرککنند و ضد سرقت محسوب میها مقاومت میشدیدترین ضربه

توان جز مدل پانچ دار میها بهای، شفاف و... هستند. از تمامی این مدلمختلفی مانند پانچ دار، غضروف دار، لوله

های ای بسیار زیاد است و در میان کرکرهها استفاده کرد. میزان استحکام کرکره پلی کربنات لولهبرای درب سوله

ها خواهد ای انتخاب مناسبی برای درب ورودی سولهضریب ایمنی را دارد؛ بنابراین کرکره لولهبرقی بیشترین 

 .بود

 نصب کرکره برقی در ورودی سوله

کرکره برقی  های سنگین و بزرگ نیاز دارد؛ بنابراین نصبباشد، به همین دلیل به کرکرهها عریض و بزرگ میدرب سوله

گیرد تا کاری دشوار است و بهتر است نصب آن توسط نیروی متخصص و نمایندگی مجاز صورت  در ورودی سوله

نصب بر روی درب ورودی سوله بیشتر ساید است. موتورهای اختاللی در باز و بسته شدن درب ایجاد نشود. موتور قابل

 باشند؛ها بسیار مناسب میساید از قدرت و توان بیشتری برخوردارند و برای سوله

تر خواهد شد. میر، دسترسی به آن آسانشوند و در صورت نیاز داشتن به تعهمچنین این موتورها خارج از رول نصب می

پیچی مسی استفاده نمایید. موتورهای چینی بیشتر برای درب ورودی سوله بهتر است از موتورهای اروپایی دارای سیم

 .گیرندهای کوچک که به قدرت زیادی نیاز ندارند، مورداستفاده قرار میپیچی آلومینیومی هستند و برای دربدارای سیم

 شده در ورودی سولهکره برقی نصبقیمت کر
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ها به علت اندازه بزرگی که دارد معموالً بیشتر از کرکره برقی سایر مکان شده در ورودی سولهکرکره برقی نصب قیمت

ای سوله در نظر گرفت؛ چراکه میزان قیمت آن به عوامل مختلفی هتوان قیمت ثابتی برای تمام کرکرهحال نمیاست. بااین

 :اند ازبستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت

 یابد. به همین دلیل قیمت های آن افزایش میاندازه کرکره: هراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد، تعداد تیغه

 .آن نیز بیشتر است

 ها بر اساس کشورهای های مختلفی هستند و روش ساخت آندارای مارکهای برقی مارک و برند کرکره: کرکره

های معتبر هستند و یا بر طبق استانداردهای اروپایی هایی که دارای مارکباشد. کرکرهاروپایی یا چینی می

 .باشنداند، دارای قیمت بیشتری میشدهساخته

 های مختلف حال میان مدلای آلومینیومی است. بااینههای پلی کربنات بیشتر از کرکرهجنس کرکره: قیمت کرکره

ای استیل بیشترین های پلی کربنات لولهکرکره پلی کربنات و آلومینیومی نیز اختالف قیمت وجود دارد. کرکره

 .باشندقیمت را دارا می

 یومی قیمت های آلومینهای مختلفی است. در میان کرکرههای کرکره: کرکره برقی دارای ضخامتضخامت تیغه

متر است. میلی 6تا  2های کرکره پلی کربنات از باشد. همچنین ضخامت تیغهتک جداره کمتر از چند جداره می

 .یابد و از قیمت بیشتری برخوردار استهراندازه ضخامت کرکره بیشتر باشد دوام آن افزایش می

 دارای گارانتی یکسانی نیستند، هراندازه های برقی میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

 .یابدمیزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش می

اطالع هستید، به شما پیشنهاد را دارید و از میزان قیمت آن بی شده در ورودی سولهکرکره برقی نصب اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدکرکره بان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصاتکنیم با واحد فروش شرکت دیدهمی

 شده در ورودی سولهفروش کرکره برقی نصب

رسانند؛ اما اگر قصد خرید کرکره را به فروش می شده در ورودی سولهکرکره برقی نصب های مختلفیها و سایتفروشگاه

کننده بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت عرضهکنیم خرید خود را از شرکت دیدها به شما پیشنهاد میبرقی را دارید، م

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 مینمایندگی کند؛ همچنین این شرکت دارایخود 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

مراجعه ها های مجاز فروش و نصب آنشده در ورودی سوله بهتر است به نمایندگیبرای خرید و نصب کرکره برقی نصب

های فروش و نصب کرکره برقی در شهرهای نمایید تا محصولی باکیفیت و ضمانت به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازمختلف عبارت

 بان گستر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز نمایندگی دیده

 09121383250تلفن فروش:  021 5541821تلفن 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

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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