
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ

 از)Polycarbonate shutters installed in the parking lot:(کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ

 ها اتوماتیکشود تا تردد با سهولت انجام شود یکی از انواع کرکرههای مختلفی استفاده میبرای مکان های برقیکرکره

های برقی دارد و های مختلفی است این کرکره مزایای زیادی نسبت به سایر کرکرهکه دارای مدلباشد می کرکره پلی کربنات

به همین دلیل میزان قیمت آن نیز کمی بیشتر است مثالً این کرکره ضدزنگ است و در اثر برخورد با آب و رطوبت تغییر 

 دهد؛رنگ نمی

شود های مختلفی استفاده میماند از این کرکره در مکاناقی میهای آن نسوز است و در مجاورت آتش سالم بهمچنین شیشه

است زیرا میزان استحکام و امنیت این کرکره بسیار  کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ یکی از موارد استفاده

کرکره پلی کربنات نصب در  نماید. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعخوبی از پارکینگ محافظت میزیاد است و به

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

 ارکینگانواع کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پ

توان استفاده کرد اما باید توجه داشت که هم در داخل پارکینگ و هم برای در ورودی پارکینگ می ها پلی کربناتکرکره از

باشند و به شکل ها دارای ظاهری زیبا میتر استفاده کرد، این کرکرهها مستحکمبرای درب ورودی پارکینگ از کرکره

ها پلی کربنات را باشد و همین مواد سازنده کرکرهاند جنس این قطعات متفاوت میفتهقطعات آجری شکل در کنار هم قرارگر

کرکره  کند باید از هر مدل در مکانی خاص استفاده کرد تا محیط جلوه خوبی داشته باشد. برخی از انواعاز هم متمایز می

 :اند ازعبارت پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ

 ها برای در توان از آنباشند که میمی های پلی کربناتکرکره واعپانچ دار یکی از ان هاکرکره پانچ دار: کرکره

باشد و دارای منافذ ورودی پارکینگ استفاده کرد جنس این کرکره از پلی کربنات و آلومینیوم تک جداره می

 .شود نور به درون پارکینگ نفوذ کند و محیط خیلی تاریک به نظر نرسدریزودرشتی است که باعث می

 باشد که این مدل نیز بسیار مناسب ای می، کرکره لولهکرکره پلی کربنات هاییکی دیگر از مدل :ایلهکرکره لو

هایی از جنس استیل و یا آلومینیوم به هم متصل وسیله لولههای این کرکره بهباشد تیغههای ورودی بزرگ میدرب

 .باشدهای کرکره میلاند و میزان مقاومت و استحکام این مدل بیشتر از تمامی مدشده

 های چسبیده به هم باشد و ظاهر آن شبیه به آینهای میهای پلی کربنات مدل آینهیکی دیگر از کرکره :ایکرکره آینه

است اما درواقع جنس این کرکره از پلی کربنات و کامپوزیت است و در برابر ضربه و آتش مقاومت بسیار باالیی 

 .دارد

 در ورودی پارکینگنصب کرکره پلی کربنات 

که این مدل کرکره وزن ها تا حدودی باهم متفاوت است اما ازآنجاییبا توجه به مدل آن کرکره پلی کربنات مراحل نصب

ها را نصب نماید و تواند این کرکرهحال خود فرد نمیباشد بااینها برقی میتر از سایر کرکرهسبکی دارد نصب آن راحت

را  نات در ورودی پارکینگرکره پلی کربک ص و مهارت باالیی دارد؛ بنابراین بهتر است کار نصبها نیاز به تخصنصب آن

 .درستی نصب شود و میزان امنیت آن نیز افزایش یابدبه نیروی متخصص و نمایندگی مجاز بسپارید تا کرکره به

درستی عمل نماید و وزن هر مترمربع عدد تیغه نصب شود تا کرکره به 9ها باید در هر مترمربع برای نصب این کرکره

نصب بر آن انتخاب طور کامل محاسبه شود تا نوع موتور قابلود سپس باید وزن کرکره بهکیلوگرم خواهد ب 12چیزی حدود 

گردد اگر درب پارکینگ شما کوچک بود از موتورهای توبوالر استفاده نمایید و اگر درب ورودی عریض و وزن کرکره 

توان از موتورهای متوسط نیز می های دارای وزنسنگین باشد حتماً باید موتورهای ساید بر آن نصب شود برای کرکره

 .توبوالر صنعتی استفاده کرد

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.pinterest.com/pin/521432463090803477/
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-%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/
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/
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-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ

ها روزانه توان قیمت ثابتی در نظر گرفت چراکه قیمت این کرکرهنمی کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ برای

 :اند ازل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارتدر حال تغییر است و میزان قیمت نهایی کرکره به عوام

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

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

 باشند، متر میمیلی 6تا  2های مختلف مابین دارای ضخامت کرکره پلی کربنات هایتیغه :های کرکرهضخامت تیغه

 .باشندتر میهای ضخیم دارای استحکام بیشتری هستند و به همین دلیل گرانتیغه

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

 .ها نیز بیشتر استمقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن استیل از

 باشند، های پلی کربنات دارای گارانتی یکسان نمیتمامی کرکره :میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره

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

کنیم با واحد خواهید از میزان قیمت کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ اطالع یابید به شما پیشنهاد میاگر می

ها بخواهید شمارا در انتخاب کرکره و میزان قیمت آن راهنمایی بان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از آنفروش شرکت دیده

 .نمایند

 در ورودی پارکینگ فروش کرکره پلی کربنات نصب

برای  کرکره پلی کربنات رسانند اما اگر قصد خریدرا به فروش می های پلی کربناتکرکره های مختلفیها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید این شرکت کنیم خرید خود را از شرکت دیدهدر ورودی پارکینگ دارید ما به شما پیشنهاد می

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

های نصب در سراسر ایران کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگینمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمی

 .دهدم میباشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجامی

 در ورودی پارکینگ و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها مراجعه های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ برای خرید و نصب

لی کربنات در شهرهای های فروش و نصب کرکره پنمایید 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 نصبدر پایان الزم به ذکر است که شرکت دیده

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

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

tell://+9855441824
tell://+9855441824


 

 

 


