
 

 

 کرکره پلی کربنات با غضروف آلومینیومی

های کرکره)Polycarbonate shutters with aluminum cartilage:(کرکره پلی کربنات با غضروف آلومینیومی

ها به شود. این کرکرههای مختلفی استفاده میها در مکانباشند که از آنهای برقی میپلی کربنات یکی از انواع جدید کرکره

ها پلی کربنات با های آلومینیومی بیشترین استفاده را در ایران دارند. کرکرهام باال بعد از کرکرهعلت داشتن استحک

 .های ضد سرقت شهرت دارندشوند و به کرکرهها نیز دچار شکستگی نمیشدیدترین ضربه

فش، مقاومت باال در عالوه بر این کرکره پلی کربنات دارای مزایای خاصی همچون خاصیت ضد حریق، ضد اشعه ماوراءبن

های مختلفی هستند و با ها دارای انواع و مدلباشد و از ظاهری شفاف و زیبا برخوردار است. این کرکرهبرابر خمیدگی می

های پلی کربنات کرکره غضروف دار است. در این مطلب قصد داریم شوند. یکی از انواع کرکرهفلزات متفاوتی مونتاژ می

ها را در شهرهای کرههای فروش و نصب این کرآشنا نماییم و نمایندگیپلی کربنات با غضروف آلومینیومی شمارا با کرکره

 .مختلف معرفی کنیم تا خرید مطمئنی داشته باشید

 کرکره پلی کربنات با غضروف آلومینیومی

ای از مقاومت های لولهشوند. کرکرهای و کرکره غضروف دار تولید میهای پلی کربنات در دو نوع کلی کرکره لولهکرکره

ای برای های لولهشوند. از کرکرههای برقی محسوب میترین کرکرهو استحکام بسیار باالیی برخوردارند و جزء ایمن

 .شودهای بزرگ استفاده میدرب

های برقی ترین کرکرهشود یکی از زیباترین و پراستفادهکرکره غضرف دار که به نام کرکره زواری نیز شناخته می

اند. این صورت آجری در کنار هم چیده شدهو به شدههای این کرکره به شکل قطعات کوچکی ساختهشوند. تیغهمحسوب می

 پلی کربنات با غضروف آلومینیوم ها با فلزاتی همچون استیل و آلومینیوم به هم متصل شده است؛ بنابراین کرکرهغضروف

 .شودهای برقی محسوب میکرکرهترین جزء یکی از زیباترین و سبک

توان در صورت بسته بودن کرکره نیز داخل ساختمان را مشاهده های کرکره غضروف دار بسیار شفاف است و میتیغه

توان رنگ های مختلفی همچون آبی، مسی، برنزی، دودی، عسلی و... هستند و میها دارای رنگکرد. البته این کرکره

 .ا سایر دکوراسیون ساختمان مورداستفاده تطبیق دادشیشه و فریم کرکره را ب

 نصب کرکره پلی کربنات با غضروف آلومینیومی

باشد چراکه وزن این نوع کرکره سبک است و بسیار ساده و سریع می ینیومپلی کربنات با غضروف آلوم نصب کرکره

عدد تیغه بر روی رول نصب  9ها باید در هر مترمربع گیرد. برای نصب این کرکرهجایی آن راحت و سریع انجام میجابه

ها انتخاب و درآوردن این تیغهباشد. سپس نوع موتور کرکره برای به حرکت کیلوگرم می 12تا  9ها بین شود. وزن این تیغه

های متوسط از موتورهای توبوالر صنعتی یا های سبک از موتورهای توبوالر، برای کرکرهشود. برای کرکرهنصب می

 .شودهای پرقدرت ساید استفاده میهای سنگین از موتور کرکرهسنترال و برای کرکره

باشد و اگر درب شما خیلی بزرگ بود متر می 8ر و ارتفاع مت 5/6هایی تا عرض نصب بر روی درباین کرکره قابل

دقت و های برقی نیاز بهتوانید از دو عدد کرکره در کنار هم استفاده نمایید. الزم به ذکر است که نصب تمامی کرکرهمی

های پلی کربنات رو بهتر است کار نصب کرکرهتواند آن را نصب نماید. ازاینمهارت باالیی دارد و فرد غیرمتخصص نمی

 .درستی نصب شود و میزان امنیت آن افزایش یابدهای مجاز بسپارید تا کرکره بهرا به نمایندگی

 قیمت کرکره پلی کربنات با غضروف آلومینیومی
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توان برای تمامی حال نمیهای برقی است. بااینکمتر از سایر کرکره کرکره پلی کربنات با غضروف آلومینیوم میزان قیمت

ها بستگی به عوامل مختلفی دارد. برخی از ها قیمت یکسانی در نظر گرفت؛ چراکه میزان قیمت این مدل کرکرهاین کرکره

 :اند ازاین عوامل عبارت

 قیمت برند اروپایی ها و برندهای مختلفی هستند معموالا ها دارای مارکمارک و برند کرکره: این نوع کرکره 

 .باشدها میبیشتر از سایر مارک

 یابداندازه کرکره: هراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن افزایش می. 

 های مختلف های متنوعی هستند و قیمت رنگها دارای رنگشد این کرکرهطور که گفته بندی کرکره: همانرنگ

 .آن متفاوت است

 متر است میلی 6تا  2های مختلفی مابین وزن و ضخامت تیغه کرکره: تیغه کرکره پلی کربنات دارای ضخامت

های ضخیم ای دارای تیغهههراندازه میزان ضخامت تیغه بیشتر باشد استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین کرکره

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

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

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

اطالع هستید به شما پیشنهاد را دارید و از میزان قیمت آن بی پلی کربنات با غضروف آلومینیوم اگر قصد خرید کرکره

 .ها اطالع یابیدمیزان قیمت و مشخصات کرکرهبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از کنیم با واحد فروش شرکت دیدهمی

 فروش کرکره پلی کربنات با غضروف آلومینیومی

رسانند، اما اگر قصد خرید این را به فروش می پلی کربنات با غضروف آلومینیوم های مختلفی کرکرهها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت را از شرکت دیده کنیم خرید خودنوع کرکره پلی کربنات را دارید ما به شما پیشنهاد می

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

 .کندنمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمی

های است که شما خریدی مستقیم خواهید داشت و درنتیجه واسطه بان گستر قائم ایناز دیگر مزیت خرید از شرکت دیده

شده و شما کرکره پلی کربنات را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت خریداری خواهید کرد. همچنین این شرکت فروش حذف

د روز انجام باشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متهای نصب در سراسر ایران میدارای نمایندگی

 .دهدمی

 های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلفنمایندگی

ها مراجعه های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی پلی کربنات با غضروف آلومینیوم برای خرید و نصب کرکره

کرکره پلی کربنات در شهرهای های فروش و نصب نمایید تا محصولی با گارانتی 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 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 کرکره پلی کربنات می

 .های ذکرشده تماس برقرار نماییدهای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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