
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ

امروزه استفاده از )Polycarbonate shutters installed in the passage:(کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ

باشد. این کرکره دارای های برقی میترین کرکرههای پلی کربنات بسیار متداول شده است و جزء یکی از پراستفادهکرکره

گویند؛ چراکه کرکره نشکن نیز میها باشد. به این کرکرهاستحکام و مقاومت بسیار زیادی است و مورد تأیید پلیس می

 .شودها نیز دچار شکستگی نمیمعموالً با شدیدترین ضربه

ای مناسب به اند و جلوهشدهها طراحیها بسیار مناسب مغازههای پلی کربنات دارای انواع مختلفی هستند برخی از آنکرکره

ها مناسب هستند. در این مطلب قصد ها و سولهارکینگدهد. برخی دیگر از انواع کرکره پلی کربنات برای پساختمان می

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمو نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ داریم شمارا با انواع

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ

های توان از کرکرهطورکلی میشوند. بهها به انواع مختلفی تقسیم میهای پلی کربنات با توجه به جنس و مدل تیغهکرهکر

های داخل های غضروف دار و شفاف بر روی درب مغازهای و پانچ دار برای درب بیرونی پاساژ استفاده کرد و کرکرهلوله

 .شوندپاساژ نصب می

ترین کرکره شوند. این کرکره مقاومهایی از جنس استیل یا آلومینیوم ساخته میکیب پلی کربنات با لولهای از ترکرکره لوله

 .پلی کربنات است و برای درب اصلی پاساژها مناسب است

کرکره پانچ دار نیز یکی از انواع کرکره پلی کربنات است. این کرکره از ترکیب پلی کربن با آلومینیوم تک جداره ساخته 

ای است اما از این مدل نیز برای درب اصلی پاساژها استفاده شود. میزان استحکام این مدل کرکره، کمتر از کرکره لولهمی

 .شودمی

های داخل پاساژ این کرکره برای مغازه، کرکره غضروف دار است. کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ یکی دیگر از انواع

وسیله اند و بهصورت آجری در کنار هم چیده شدههای این کرکره بهمناسب است و جلوه بسیار زیبایی دارد. تیغه

اند. به همین دلیل به کرکره غضروف دار یا زواری شهرت هایی از جنس استیل و آلومینیوم به هم متصل شدهغضروف

 .دارند

شود. های داخل پاساژ استفاده میاف نیز یکی از انواع کرکره پلی کربنات است که از آن برای درب مغازهکرکره شف

شده است و بااینکه ظاهری شبیه به شیشه دارد میزان استحکام های این کرکره از مواد کامپوزیت و نانو پلی کربن ساختهتیغه

های داخل عی است و به علت شفافیت و زیبایی که دارد در بیشتر مغازهبندی متنوآن بسیار باالست. این کرکره دارای رنگ

 .شودپاساژ از این کرکره استفاده می

 نصب کرکره پلی کربنات در پاساژ

تر کیلوگرم دارند؛ بنابراین وزن این کرکره بسیار سبک 11تا  9های کرکره پلی کربنات در هر مترمربع وزنی حدود تیغه

حال نصب این برقی است به همین دلیل نصب آن چندان دشوار نیست و به قدرت زیادی نیاز ندارد. بااینهای از سایر کرکره

را به  ژکرکره پلی کربنات در پاسا ها کاری تخصصی است و به مهارت و دقت زیادی نیاز دارد بهتر است نصبکرکره

های مجاز بسپارید تا اختاللی در باز و بسته شدن کرکره ایجاد نشود و میزان امنیت آن افزایش نیروی متخصص و نمایندگی

 .یابد

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.saharadoors.com/rolling-shutters.html
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/


 

 

های سنگین مانند درب اصلی تواند ساید و هم توبوالر باشد. برای دربها هم مینصب بر روی این کرکرهموتور قابل

های داخل های سبک و کوچک و دربشود اما برای دربای از موتورهای ساید استفاده میهای لولهورودی پاساژ و درب

 .گرددپاساژ معموالً از موتورهای توبوالر استفاده می

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ

توان برای آن قیمت ثابتی در های مختلفی است و نمیدارای مدل کره پلی کربنات نصب در پاساژکر طور که گفته شدهمان

 :اند ازنظر گرفت چراکه میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارت

 یابده بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش میاندازه کرکره: هراندازه طول و عرض کرکر. 

 باشدهای مختلف متفاوت میبندی متنوعی هستند و قیمت رنگها دارای رنگرنگ کرکره: این کرکره. 

 ها از مواد پلی کربنات و آلومینیوم و یا استیل است، طور که گفته شد جنس این کرکرههای کرکره: همانجنس تیغه

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

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

 .باشدها نیز بیشتر میاستحکام بیشتری دارند و درنتیجه قیمت آن

  باشند، های پلی کربنات دارای گارانتی یکسان نمیفروش کرکره: تمامی کرکرهمیزان گارانتی و خدمات پس از

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

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

 .ها بخواهید شمارا در انتخاب کرکره مناسب و میزان قیمت آن راهنمایی نمایندبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از آندیده

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ

رسانند اما اگر قصد خرید کرکره پلی کربنات های پلی کربنات را به فروش میهای مختلفی انواع کرکرهها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید این شرکت کنیم خرید خود را از شرکت دیدهنصب در پاساژ را دارید ما به شما پیشنهاد می

ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده اخت این کرکرهباشد و در سهای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلعرضه

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

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

 کره پلی کربنات در شهرهای مختلفهای فروش و نصب کرنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی های فروش و نصب آنبرای خرید و نصب کرکره پلی کربنات پاساژ 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

 بان گستر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز ی دیدهنمایندگ

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

ندگی فروش و نصب بان گستر قائم )خوبان( در اکثر شهرهای ایران دارای نمایدر 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/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/
tell://+9855441824/


 

 

 


