
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ

امروزه در )Polycarbonate shutters installed in passage shops:(کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ

های مختلفی شامل مدل های برقیکرکره دانیدطور که میشود هماناستفاده می های برقیکرکره های پاساژ نیز ازمغازه

ای زشت و شبیه به پارکینگ ها مغازه شما جلوهها مناسب پاساژ نیستند و در صورت استفاده از آنآنباشد برخی از می

 .رو انتخاب کرکره مناسب برای پاساژ بسیار دارای اهمیت استخواهد داشت ازاین

داشته باشد یکی از  شکل استفاده کرد تا پاساژ نمایی شیکها ظریف و یکهای داخل پاساژ بهتر است از کرکرهبرای مغازه

باشد این کرکره می کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ شده استهایی که بسیار مناسب مغازه پاساژ طراحیکرکره

کرکره پلی  شود در این مطلب قصد داریم شمارا با نوعظاهری شیک و مدرن دارد و باعث جذب مشتری به مغازه می

 .ها در شهرهای مختلف آشنا نماییمهای فروش و نصب آنو نمایندگی کربنات نصب در مغازه پاساژ

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ

ها ضمن دارا بودن طول عمر دارای مزایای زیادی است این کرکره های پاساژنات برای مغازههای پلی کربکرکره استفاده از

ها پلی کرکره دهندها میها و مغازهباال و امنیت زیاد دارای ظاهری ظریف و شیک هستند و جلوه بسیار زیبایی به فروشگاه

ای، کرکره منحنی شکل، کرکره پانچ دار، کرکره غضروف ای، کرکره لولههای مختلفی مانند کرکره آینهدارای مدل کربنات

 .دار، کرکره شفاف و ... هستند

شده است این ماده با آلیاژهای دیگری ها از مواد پلی کربن استفادهها باهم متفاوت است اما در تمامی آنجنس این کرکره

را تشکیل  های پلی کربناتکرکره است و انواع شدههمچون آلومینیوم، استیل، فایبرگالس، مواد نانو پلیمری و... ترکیب

ها را ها یکسان نیست و شما باید با توجه به مکان موردنظر و میزان بودجه خود یکی از آندهد؛ درنتیجه قیمت این مدلمی

 :اند ازها پاساژ مناسب هستند عبارتکه برای مغازه های پلی کربناتکرکره طورکلیانتخاب نمایید، به

 باشد و بیشتر های پاساژ میها و مغازهترین کرکره برای فروشگاهاین مدل مناسب :ایکرکره شفاف یا شیشه

نمایند چراکه با استفاده از این کرکره ویترین شما پاساژهای کشور از این کرکره برای مغازه خود استفاده می

در معرض دید افراد خواهد بود و مشتریان بیشتری جذب مغازه شما خواهند شد؛ همیشه و حتی در زمان تعطیالت 

ای ضد سرقت نوعی کرکرهاز استحکام بسیار باالیی برخوردار است و به کرکره پلی کربنات شفاف همچنین

 .باشداز مواد نانو پلیمری است و ضدضربه و حریق می کرکره پلی کربنات شفاف شود، جنسمحسوب می

 های پاساژ بسیار مناسب است چراکه ظاهر نیز برای مغازه کرکره پلی کربنات غضروف دار :ه غضروف دارکرکر

هایی به هم چسبید شده هستند های این نوع کرکره به شکل مستطیل و یا مربعاین کرکره نیز بسیار شفاف است تیغه

های پاساژ باید توجه داشته باشید که برای مغازهنوعی میان شیشه آن زوارهای استیل یا آلومینیوم قرار دارد. و به

ها و ها بیشتر مناسب پارکینگو منحنی استفاده نمایید چراکه این کرکره های پلی کربنات پانچ دارکرکره نباید از

 .ویالهای شمالی هستند و جلوه مناسبی در پاساژ نخواهند داشت

 نصب کرکره پلی کربنات مغازه پاساژ

با توجه به نوع کرکره تا حدودی متفاوت است اما باید توجه داشت که این  ه پلی کربنات مغازه پاساژکرکر مراحل نصب

ها کاری تخصصی است و به تواند نصب نماید زیرا نصب این کرکرهوسیله دفترچه راهنما نمیها را خود فرد و بهکرکره

خود را به نیروی ماهر و نمایندگی مجاز  کرکره پلی کربنات مغازه پاساژ مهارت باالیی نیاز دارد؛ بنابراین کار نصب

 .بسپارید تا کارکرد کرکره دچار اختالل نشود و میزان امنیت آن افزایش یابد

 11عدد تیغه وصل شود که تقریباً وزن هر مترمربع آن چیزی حدود  9ها بهتر است در هر مترمربع برای نصب این کرکره

زیاد باشد وزن کرکره سنگین خواهد شد در این صورت برای نصب آن کیلوگرم خواهد بود اگر طول و عرض کرکره شما 

https://iranpcs.com/category/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%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/
https://www.hvpshutters.co.uk/shop-front-shutters.php
https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84/
https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84/
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-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

 

جای موتور توبوالر از موتورهای ساید استفاده نمایید تا سرعت باز و بسته شد کرکره افزایش یابد؛ همچنین اگر بهتر است به

کرکره خود نصب نمایید تا کرکره شما سنگین است هرگز از موتورهای چینی استفاده نکنید و موتورهای اروپایی را برای 

 .درستی عمل نمایدکرکره به

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ

ها روزانه توان قیمت ثابتی در نظر گرفت چراکه قیمت این کرکرهنمی های پاساژکرکره پلی کربنات نصب در مغازه برای

 :اند ازبستگی دارد برخی از این عوامل عبارت در حال تغییر است و میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی

 یابدهراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش می :اندازه کرکره. 

 بندی متنوعی است و نوع رنگ در میزان قیمت آن تأثیرگذار استاین کرکره دارای رنگ :رنگ کرکره. 

 ها از مواد پلی کربنات و آلومینیوم و یا استیل است، جنس این کرکره طور که گفته شدهمان :های کرکرهجنس تیغه

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

 باشند، دارای گارانتی یکسان نمی های پلی کربناتکرکره تمامی :میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره

 .یابدازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش میهراند

کنیم با واحد فروش اطالع یابید به شما پیشنهاد می کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ اگر قصد دارید از میزان قیمت

شمارا در انتخاب کرکره مناسب و میزان قیمت آن  ها بخواهیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از آنشرکت دیده

 .راهنمایی نمایند

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ

ها رسانند اما اگر قصد خرید این نوع کرکرهرا به فروش می های پلی کربناتکرکره های مختلفی انواعها و سایتفروشگاه

کننده تمامی بان گستر قائم انجام دهید این شرکت عرضهد را از شرکت دیدهکنیم خرید خورا دارید ما به شما پیشنهاد می

نمایند و محصوالت ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میباشد و در ساخت این کرکرهمی کرکره پلی کربنات هایمدل

باشد و کار نصب ایران میهای نصب در سراسر کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیخود را با گارانتی عرضه می

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

 نصب در مغازه پاساژ و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها مراجعه نمایید های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ برای خرید و نصب

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلف ولی با گارانتی به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگیتا محص

 :اند ازعبارت

 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 

  :09911444160و  044 32241375نمایندگی فروش در آذربایجان غربی: آدرس: ارومیه خیابان پنج راه. تلفن 

  :و  011 33350494نمایندگی فروش در مازندران آدرس: ساری، میدان امام، بلوار دانشجو. تلفن

09119264757 

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

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میمی کرکره پلی کربنات مغازه پاساژ

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

tell://+9855441824


 

 

 


