
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در شرکت

ای از طور گستردهامروزه به)Polycarbonate Shutters Company:(کرکره پلی کربنات نصب در شرکت

که طوریشود. بههای تجاری و... استفاده میها، مجتمعها، پارکینگهای مختلفی مانند بانکهای پلی کربنات در مکانکرکره

باشد. کرکره پلی کربنات دارای مزایای زیادی ها میترین کرکرههای آلومینیومی جزء پراستفادهد از کرکرهاین کرکره بع

باشد. و ضد حریق بودن می UV های این کرکره استحکام باال، ضد اشعهباشد. برخی از مزیتها مینسبت به سایر کرکره

گیرد. یکی از موارد برای مکانی خاص مورداستفاده قرار می شده است و هرکدامهای مختلفی ساختهاین کرکره از جنس

باشد. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواع کرکره پلی کربنات نصب در می کرکره پلی کربنات، نصب در شرکت استفاده

 .در شهرهای مختلف آشنا نماییم های فروش و نصب آنشرکت و نمایندگی

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در شرکت

ها هم در دکوراسیون شوند. از این کرکرهها به انواع مختلفی تقسیم میهای پلی کربنات با توجه به مدل و جنس تیغهکرکره

مت و استحکام باالیی برخوردارند های پلی کربنات از مقاوشود. تمامی کرکرهداخلی شرکت و هم برای درب آن استفاده می

های پلی های ضد سرقت شهرت دارند. برخی از کرکرهکه به کرکرهطوریکنند، بهطور کامل از شرکت محافظت میو به

 :اند ازکربنات نصب در شرکت عبارت

 های پلی کربنات است که برای ع کرکرهکرکره غضروف دار: کرکره غضروف دار یا زواری یکی از انوا

های آن شود؛ بلکه در میان تیغهتکه ساخته نمیصورت یکهای این کرکره بهباشد. تیغهها بسیار مناسب میشرکت

شود. مدل آهن کمترین استفاده را دارد از غضروف یا زوارهایی از جنس استیل، آلومینیوم و یا آهن استفاده می

 .شود؛ اما میزان استحکام مدل استیل بسیار باالستزدگی میر زنگچراکه معموالً دچا

 باشد. این کرکره از می های پلی کربنات نصب در شرکتکرکره ای نیز یکی ازکرکره شفاف: کرکره شفاف یا شیشه

شود و بااینکه ظاهری شبیه به شیشه دارد بسیار مقاوم ا ترکیب پلی کربن ساخته میمواد کامپوزیت و نانو پلیمری ب

ای و... است. گاهی های متنوعی همچون آبی، مسی، دودی، برنزی، شیشهبندیباشد. کرکره شفاف دارای رنگمی

 .شودهای این کرکره از نوارهای رنگی استفاده میبرای زیبایی بیشتر در میان تیغه

ها استفاده کرد؛ اما اگر شرکت شما به امنیت زیادی نیاز توان در داخل و هم برای درب شرکتمدل ذکرشده هم می از دو

ترین کرکره پلی کربنات محسوب ای مقاومای نیز استفاده نمایید. کرکره لولههای لولهتوانید برای درب آن از کرکرهدارد می

جای غضروف ها است و بهدار است تنها تفاوت آن در میزان ضخامت تیغه شود. این کرکره شبیه به کرکره غضروفمی

 .هم وصل شده استبههای متصلدر آن از لوله

 نصب کرکره پلی کربنات شرکت

باشد. تر میها راحتها هستند، به همین دلیل نصب آنهای پلی کربنات دارای وزن سبکی نسبت به سایر کرکرهکرکره

ها را نصب نماید. بهتر است تواند آنهای برقی نیاز به تخصص و مهارت دارد و خود فرد نمیی کرکرهحال نصب تمامبااین

درستی نصب شود های مجاز و نیروهای متخصص بسپارید تا کرکره بهکار نصب کرکره پلی کربنات شرکت را به نمایندگی

عدد تیغه نصب شود و وزن هر مترمربع، با  9رمربع باید ها در هر متو میزان ایمنی آن افزایش یابد. برای نصب این کرکره

کیلوگرم خواهد شد. در پایان نوع موتور را با توجه به وزن نهایی کرکره انتخاب  12تا  9توجه به جنس تیغه، چیزی حدود 

ر وزن کرکره سبک توان از موتورهای توبوالر، سنترال و یا ساید استفاده کرد. اگهای پلی کربنات مینمایید. برای کرکره

است از موتور توبوالر و اگر سنگین است از موتورهای ساید استفاده نمایید. از موتورهای سنترال به علت نصب دشواری 

 .گیردهای با وزن متوسط مورداستفاده قرار میطورکلی موتورهای سنترال برای کرکرهشود اما بهکه دارد، کمتر استفاده می

 ت نصب در شرکتقیمت کرکره پلی کربنا

https://iranpcs.com/category/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa/
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توان قیمت ثابتی برای آن در نظر گرفت. با توجه به مدل آن، متغیر است و نمی کرکره پلی کربنات نصب در شرکت قیمت

 :اند ازل عبارتمیزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوام

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

 های آن دارای قیمت بندی متنوعی است و رنگطور که گفته شد این کرکره دارای رنگبندی کرکره: همانرنگ

 .باشندیکسانی نمی

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

 .باشدها میبیشتر از سایر مارک

 متر است. میلی 6تا  3های مختلفی مابین وزن و ضخامت تیغه کرکره: تیغه کرکره پلی کربنات دارای ضخامت

های ضخیم های دارای تیغهین کرکرههراندازه میزان ضخامت تیغه بیشتر باشد استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابرا

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

 باشند، های پلی کربنات دارای گارانتی یکسان نمیمیزان 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

کنیم با اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات نصب در شرکت خریداگر قصد 

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

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در شرکت

را خریداری نمایید، اما اگر قصد خرید  نصب در شرکت کرکره پلی کربنات صورت حضوری یا اینترنتیتوانید بهشما می

بان گستر قائم انجام کنیم خرید خود را از شرکت دیدهکرکره پلی کربنات را برای شرکت خود دارید ما به شما پیشنهاد می

رغوب و ها از مواد مباشد و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلدهید این شرکت عرضه

های نصب در کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگینمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میباکیفیت استفاده می

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

 های مختلفشرکت در شهر و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی های فروش و نصب آنبرای خرید و نصب کرکره پلی کربنات شرکت بهتر است به نمایندگی

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلف باکیفیت و ضمانت به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازعبارت

 ر تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز بان گستر قائم دنمایندگی 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 میپلی کربنات میکرکره 

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
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https://iranpcs.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa/
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