
 کرکره پلی کربنات مغازه ساعت فروشی

کرکره پلی کربنات یکی از )Polycarbonate Shutters Watch Store:(کرکره پلی کربنات مغازه ساعت فروشی

ترین های آلومینیومی پراستفادهباشد. استحکام و زیبایی این کرکره به حدی است که بعد از کرکرههای برقی میانواع کرکره

باشد و مورد تأیید پلیس پیشگیری است. کرکره پلی شود. این کرکره ضدضربه و خش میکرکره برقی در ایران محسوب می

 .دهدهای مختلفی است و نمایی زیبا به ساختمان میکربنات دارای مدل

طور کامل از ساختمان در برابر سرقت و است و به UV های این کرکره خاصیت ضد اشتعال و ضد اشعهاز دیگر مزیت

کرکره پلی کربنات مغازه  کند. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعند آتش و باد محافظت میعوامل محیطی مان

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمو نمایندگی فروشیساعت

 انواع کرکره پلی کربنات مغازه ساعت فروشی

فروشی بسیار مناسب است؛ زیرا این کرکره عالوه بر استحکام و هایی مانند ساعتاستفاده از کرکره پلی کربنات برای مغازه

گذارد و ومت باال دارای ظاهری زیبا و شفاف است و حتی در زمان بسته بودن مغازه نیز ویترین شمارا به نمایش میمقا

های این کرکره در برابر اشعه ماوراءبنفش مقاوم هستند و به همین دلیل اگر گردد. همچنین تیغهباعث افزایش فروش می

 .ها نخواهد شدییر رنگ ساعتگیر باشد نور خورشید باعث تغویترین شما آفتاب

های ای، غضروف دار، شفاف و... است و جنس تیغههای مختلفی مانند پانچ دار، لولهکرکره پلی کربنات دارای انواع و مدل

فروشی استفاده ای برای مغازه ساعتطورکلی بیشتر از دو مدل کرکره غضروف دار و شیشهباشد. بهآن باهم متفاوت می

 .شودمی

رکیب پلی کربنات با استیل یا است که از ت فروشیکرکره پلی کربنات مغازه ساعت ه غضروف دار یکی از انواعکرکر

های اند. تیغهصورت آجری کنار هم چیده شدههای آن بهشده است. این کرکره دارای ظاهری زیبا است و تیغهآلومینیوم ساخته

اند به همین دلیل به آن کرکره وسیله غضروف یا زوارهای آلومینیومی و استیل به هم متصل شدهکرکره غضروف دار به

 .شود. مدل استیل کرکره غضروف دار دارای مقاومت بیشتری نسبت به مدل آلومینیومی استگفته می زواری نیز

فروشی استفاده ها ازجمله مغازه ساعتهای پلی کربنات است که از آن در اکثر مغازهکرکره شفاف نیز یکی از انواع کرکره

شده است و با شدیدترین واد نانو پلیمری و کامپوزیت ساختهشود. این کرکره ظاهری شبیه به شیشه دارد اما درواقع از ممی

ای های مختلفی همچون آبی، دودی، مسی، برنزی، شیشهشود. کرکره شفاف دارای رنگها نیز دچار شکستگی نمیضربه

کره پلی توان رنگ تیغه و فریم این کرکره را با سایر وسایل مغازه هماهنگ کرد. برای زیبایی بیشتر کرو... است. می

 .صورت افقی یا عمودی نصب کردتوان میان آن نوارهای رنگی را بهکربنات می

 نصب کرکره پلی کربنات مغازه ساعت فروشی

کرکره پلی کربنات  باشد اما بهتر است نصبهای برقی میتر از سایر کرکرههای پلی کربنات بااینکه آساننصب کرکره

کرد کرکره دچار را به نیروی متخصص و نمایندگی مجاز سپرد تا میزان امنیت آن افزایش یابد و کار فروشیمغازه ساعت

عدد تیغه نصب شود که وزن هر مترمربع تیغه با توجه به  9ها در هر مترمربع باید اختالل نشود. برای نصب این کرکره

 .های کرکره نصب کردکیلوگرم خواهد شد. در مرحله بعد باید موتور را بر روی تیغه 12تا  9مدل کرکره چیزی حدود 

وان از هر سه نوع موتور توبوالر، سنترال و ساید استفاده کرد. موتورهای توبوالر برای تهای پلی کربنات میبرای کرکره

های سنگین مناسب هستند. های متوسط و موتورهای ساید برای کرکرههای سبک، موتورهای سنترال برای کرکرهکرکره

ید استفاده نمایید؛ چراکه معموالً نصب جای موتورهای سنترال از موتورهای توبوالر صنعتی یا ساشود بهالبته توصیه می

 .باشدهای سنترال دشوار میموتور کرکره
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 قیمت کرکره پلی کربنات مغازه ساعت فروشی

ها در نظر گرفت؛ چراکه توان قیمت ثابتی برای آنمتفاوت است و نمی فروشیها پلی کربنات مغازه ساعتکرکره قیمت

این عوامل ها روزانه در حال تغییر است و میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از قیمت کرکره

 :اند ازعبارت

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

 های ها دارای قیمتها متفاوت است و هرکدام از این رنگهای کرکرهکاررفته در تیغهرنگ کرکره: نوع رنگ به

 .مختلفی هستند

 ها و برندهای مختلفی هستند معموالً قیمت برند اروپایی دارای مارک هامارک و برند کرکره: این نوع کرکره

 .باشدها میبیشتر از سایر مارک

 های ها از مواد پلی کربنات و آلومینیوم و یا استیل است، مدلطور که گفته شد جنس این کرکرهجنس کرکره: همان

 .ها نیز بیشتر استآن استیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت

 متر است هراندازه ضخامت کرکره میلی 6تا  2های کرکره پلی کربنات مابین ضخامت تیغه کرکره: ضخامت تیغه

 .باشندتر میهایی که دارای ضخامت بیشتری هستند گرانیابد کرکرهبیشتر باشد مقاومت آن افزایش می

 باشند، های پلی کربنات دارای گارانتی یکسان نمیی کرکرهمیزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمام

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

کنیم اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی فروشیکرکره پلی کربنات مغازه ساعت اگر قصد خرید

اهید شمارا در میزان قیمت و مشخصات ها بخوبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از آنبا واحد فروش شرکت دیده

 .ها راهنمایی نمایندکرکره

 فروش کرکره پلی کربنات مغازه ساعت فروشی

های اینترنتی کرکره پلی کربنات مغازه ها و یا سایتهای مختلفی مانند مراجعه به فروشگاهتوانید به روششما می

کنیم خرید خود را از پلی کربنات را دارید ما به شما پیشنهاد می فروشی را خریداری نمایید، اما اگر قصد خرید کرکرهساعت

 .بان گستر قائم انجام دهیدشرکت دیده

ها از مواد مرغوب و باکیفیت باشد و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلاین شرکت عرضه

های نصب در سراسر کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیینمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه ماستفاده می

 .دهدباشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام میایران می

 های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلفنمایندگی

ها مراجعه های مجاز فروش و نصب آننمایندگیفروشی بهتر است به برای خرید و نصب کرکره پلی کربنات مغازه ساعت

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای نمایید تا محصولی با گارانتی به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازمختلف عبارت

 ع آهن مکان، فاز بان گستر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمنمایندگی 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 پلی کربنات می

 .برقرار نمایید استم های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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