
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در مغازه موبایل

های کرکره)Polycarbonate shutters installed in mobile shops:(کرکره پلی کربنات نصب در مغازه موبایل

های نظیری برخوردارند. کرکرهباشند که از استحکام و زیبایی بیهای برقی میپلی کربنات یکی از انواع جدید کرکره
و آلومینیوم مونتاژ ها با فلزاتی نظیر استیل های مختلفی برخوردارند. این کرکرهها و مدلپلی کربنات از جنس

ای است که به کرکره ضد سرقت شهرت دارند. از اندازهها بهشوند. میزان استحکام و مقاومت این کرکرهمی
ها، های تجاری و مسکونی، بیمارستانها، مجتمعهای مختلفی مانند پارکینگهای پلی کربنات در مکانکرکره

باشد. در این مطلب ها در مغازه موبایل فروشی میاستفاده این کرکرهشود. یکی از موارد ها و... استفاده میسوله

های فروش و نصب آن در و نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب در مغازه موبایل قصد داریم شمارا با انواع
 .ا خریدی مطمئن داشته باشیدشهرهای مختلف آشنا نماییم ت

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در مغازه موبایل

گذارند و خوبی به نمایش میها را بههای پلی کربنات دارای ظاهری شفاف و زیبا هستند و به همین دلیل ویترین مغازهکرکره

ها ضد اشعه ماوراءبنفش هستند به همین دلیل ها بسیار مناسب است. این کرکرهها برای موبایل فروشیاستفاده از این کرکره

های این کرکره ضد حریق بودن است و با شود. از دیگر مزیتها با نور آفتاب دچار تغییر رنگ و پوسیدگی نمیرنگ آن

 :اند ازعبارت کرکره پلی کربنات نصب در مغازه موبایل طورکلی انواعشوند. بهها نیز دچار شکستگی نمیشدیدترین ضربه

  توان برای بیشتر های پلی کربنات است که مییکی از انواع کرکرهکرکره غضروف دار: کرکره غضروف دار

صورت اند و بههای این کرکره به شکل قطعات آجری در کنار هم چیده شدهها از آن استفاده کرد. تیغهمغازه

خامت این اند. ضهایی از جنس استیل یا آلومینیوم به هم متصل شدهوسیله غضروفها بهباشند. این تیغهتکه نمییک

باشد. کرکره غضروف دار به نام کرکره ها باهم متفاوت است اما مدل استیل آن دارای امنیت بیشتری میغضروف

 .شده استزواری نیز شناخته

 ای نیز یکی دیگر از انواع کرکره پلی کربنات نصب در مغازه موبایل است. کرکره شفاف: کرکره شفاف یا شیشه

توان رنگ شیشه و ای مختلفی مانند آبی، مسی، دودی، برنزی، عسلی و... هستند. میهها دارای رنگاین کرکره

های آن نوارهای رنگی را نصب فریم کرکره را با سبک مغازه هماهنگ کرد و یا برای زیبایی بیشتر میان تیغه

 .کرد

 نصب کرکره پلی کربنات نصب در مغازه موبایل

ها نیاز به توان چندانی ندارد. جایی آنشود و جابهسرعت انجام میبک، بههای پلی کربنات به علت وزن سنصب کرکره

شود. سپس موتور کرکره برای عدد تیغه نصب می 9ها نصب شود. در هر مترمربع ها ابتدا باید تیغهبرای نصب این کرکره

های سنگین از الر و برای کرکرههای سبک از موتورهای تویوشود. برای کرکرهها انتخاب میبه حرکت درآوردن این تیغه

های پلی کربنات نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد و کنند. توجه داشته باشید که نصب کرکرهموتورهای ساید استفاده می

رو بهتر است کار نصب کرکره پلی کربنات مغازه موبایل را به نیروی ها را نصب نماید. ازاینتواند آنخود فرد نمی

 .های مجاز بسپارید تا کارکرد کرکره دچار اختالل نشود و میزان امنیت آن افزایش یابدمایندگیمتخصص و ن

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در مغازه موبایل

ها بیشتر های آلومینیومی و فوالدی است زیرا استحکام و طول عمر این کرکرهقیمت کرکره پلی کربنات بیشتر از کرکره

های پلی کرکره توان قیمت یکسانی برای تمامین قیمت کرکره با توجه به مدل آن متفاوت است و نمیحال میزااست. بااین

عوامل ها تأثیرگذار است. برخی از این در نظر گرفت. عوامل زیادی بر قیمت این کرکره کربنات نصب در مغازه موبایل

 :اند ازعبارت

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/
http://www.crystalclearshutters.com/
https://iranpcs.com/polycarbonate-pipe-with-steel-pipe/
https://iranpcs.com/polycarbonate-pipe-with-steel-pipe/
https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%ba%d8%b6%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%85/
https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%ba%d8%b6%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%85/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/


 

 

 های بزرگ از قیمت ترین عامل تأثیرگذار در میزان قیمت کرکره است. کرکرهاندازه کرکره: ابعاد کرکره مهم

 .های بیشتری نیاز دارندبیشتری برخوردارند زیرا به تیغه

 شوند. قیمت های پلی کربنات از ترکیب پلی کربنات با آلومینیوم و یا استیل ساخته میجنس کرکره: کرکره

های های غضروف دار از قیمت کمتری نسبت به کرکرهباشد و کرکرههای استیل بیشتر از آلومینیوم میکرکره

 .ای برخوردارندلوله

 کاررفته در کرکره نیز بندی متنوعی هستند. نوع رنگ بههای پلی کربنات دارای رنگنوع رنگ کرکره: کرکره

 .در میزان قیمت آن تأثیرگذار است

 های ضخیم استحکام و طول متر است. تیغهمیلی 6تا  2های کرکره پلی کربنات از ضخامت کرکره: ضخامت تیغه

 .عمر بیشتری دارند و از قیمت باالتری نیز برخوردارند

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

نیستند، هراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش  فروش یکسانی

 .یابدمی

کنیم با واحد فروش پیشنهاد میاطالع یابید، به شما  کرکره پلی کربنات نصب در مغازه موبایل اگر قصد دارید از میزان قیمت

 .بان گستر قائم تماس حاصل نمایید و بخواهید شمارا در انتخاب کرکره مناسب و میزان قیمت آن راهنمایی کنندشرکت دیده

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در مغازه موبایل

کنیم ری کرد؛ اما ما به شما پیشنهاد میهای مختلفی خریداتوان از فروشگاهکرکره پلی کربنات نصب در مغازه موبایل را می

بان گستر قائم اقدام به خرید کرکره پلی کربنات نمایید. صورت حضوری و یا از طریق تماس با واحد فروش شرکت دیدهبه

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

بان گستر قائم این است کند. از دیگر مزیت خرید از شرکت دیدهنمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میاده میاستف

شده و شما کرکره پلی کربنات را با کمترین قیمت و های فروش حذفکه شما خریدی مستقیم خواهید داشت و درنتیجه واسطه

باشد و کار نصب های نصب در سراسر ایران میاین شرکت دارای نمایندگیبهترین کیفیت خریداری خواهید کرد. همچنین 

 .دهدکرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام می

 های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلفنمایندگی

ها های مجاز فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب در مغازه موبایل برای خرید و نصب

های فروش و نصب کرکره پلی مراجعه نمایید تا محصولی با گارانتی و مطمئن به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازکربنات در شهرهای مختلف عبارت

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

 09121383250تلفن فروش:  021 5541821. تلفن ویژه: 681سوم مرکزی، پالک 

نصب بان گستر قائم )خوبان( در اکثر شهرهای ایران دارای نمایندگی فروش و در پایان الزم به ذکر است که شرکت دیده

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میکرکره پلی کربنات می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/polycarbonate-with-korean-chemicals/
https://iranpcs.com/polycarbonate-with-korean-chemicals/
tell://+9855441824/
tell://+9855441824/


 

 

 


