
 

 

 کرکره پلی کربنات و درب اتوماتیک مغازه

امروزه با )Polycarbonate shutters and automatic shop doors:(کرکره پلی کربنات و درب اتوماتیک مغازه

و  هااند. این دربهای برقی و اتوماتیک دادهها و کرکرهها جای خود را به دربهای قدیمی مغازهگسترش تکنولوژی کرکره

 .دهندها عالوه بر استحکام و مقاومت باال دارای ظاهری زیبا هستند و نمای خوبی به ساختمان و مغازه میکرکره

شود و میزان ایمنی ساختمان را نیز افزایش وآمد میهای اتوماتیک باعث سهولت در رفتها و کرکرهاستفاده از درب

های مختلفی هستند. در این مطلب قصد داریم ها و مدلدارای جنس کرکره پلی کربنات و درب اتوماتیک مغازه. دهدمی

ها را در های فروش و نصب این دربشمارا با انواع کرکره پلی کربنات و درب اتوماتیک مغازه آشنا نماییم و نمایندگی

 .یمشهرهای مختلف به شما معرفی کن

 انواع کرکره پلی کربنات و درب اتوماتیک مغازه

ای، شفاف و غضروف دار های پلی کربنات با توجه به جنس و مدل تیغه دارای انواع مختلفی مانند پانچ دار، لولهکرکره

های هشود؛ البته در مواردی نیز از کرکرهای غضروف دار و شفاف استفاده میها بیشتر از کرکرههستند. برای مغازه

شود و تکه ساخته نمیصورت یکهای کرکره غضروف دار بهشود. تیغهای برای امنیت بیشتر مغازه استفاده میلوله

 .شوندهایی از جنس استیل یا آلومینیوم به هم متصل میوسیله غضروفبه

کرکره شفاف نیز یکی از باشد. این کرکره به کرکره زواری نیز شهرت دارد و دارای ظاهری زیبا و به شکل آجری می

شود. این کرکره از پلی کربنات و مواد نانو پلیمری ها استفاده میهای پلی کربنات است که از آن برای مغازهانواع کرکره

شود و بااینکه ظاهری شبیه به شیشه دارد از استحکام بسیار باالیی برخوردار است. کرکره شفاف دارای ساخته می

راحتی آن را با رنگ سایر وسایل توان بههای آن نیز متفاوت است به همین دلیل میو رنگ فریم بندی متنوعی استرنگ

 .دکوراسیون مغازه تطبیق داد

ای، تلسکوپی، ریولوینگ، سوئینگ، اسالیدینگ و... هستند. های مختلفی همچون شیشههای اتوماتیک نیز دارای مدلدرب

وسیله حسگر یا ای بهشود. درب اتوماتیک شیشهای و اسالیدینگ استفاده میوپی، شیشههای تلسکها بیشتر از مدلبرای مغازه

اندازه ابعاد درب توان با توجه بهباشد که میشود جنس این درب از شیشه است و دارای چندین لنگه میچشمی باز و بسته می

های شوند و دارای مدلصورت کشویی باز و بسته میهای اسالیدینگ یا کشویی بهها را انتخاب کرد. دربمغازه یکی از آن

 .باشندمختلفی مانند تک جداره و دوجداره می

های اسالیدینگ در این است که های کشویی محسوب کرد و تفاوت آن با دربتوان جزء دربهای تلسکوپی را میدرب

شود. رگ و پرتردد از این نوع درب استفاده میهای بزمیزان باز شوندگی دهانه آن بیشتر است، به همین دلیل برای مغازه

های کم تردد و طرفه برای مکانهای یکشوند. دربطرفه و دوطرفه تقسیم میهای ذکرشده معموالً به دو نوع یکمدل

 .های بزرگ و دوطرفه مناسب هستندهای دوطرفه برای مکاندرب

 نصب کرکره پلی کربنات و درب اتوماتیک مغازه

های کرکره و با توجه به مدل و ابعاد آن متفاوت است. نصب تمامی مدل کرکره پلی کربنات و درب اتوماتیک مغازه نصب

بهتر است کار  روها را نصب نماید. ازاینتواند آندرب اتوماتیک نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد و خود فرد نمی

های مجاز بسپارید تا میزان امنیت کرکره و درب های اتوماتیک مغازه را به نیروی متخصص و نمایندگینصب درب

 .باشدها میها، موتور آنها و کرکرهنصب این دربترین قسمت قابلافزایش یابد و اختاللی در کارکرد آن ایجاد نشود. مهم

های سبک ای اهمیت است. نوع موتور را باید با توجه به وزن درب انتخاب کرد برای دربانتخاب موتور مناسب بسیار دار

های سنگین از های متوسط از موتورهای سنترال یا توبوالر صنعتی و برای درباز موتورهای توبوالر، برای درب

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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https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/


 

 

شود. از آن چندان توصیه نمی شود. نصب موتورهای سنترال معموالً دشوار است و استفادهموتورهای ساید استفاده می

های ها را بر روی دربهمچنین باید توجه داشت که موتورهای چینی طول عمر کمتری دارند به همین دلیل بهتر است آن

 .سنگین نصب نکنید

 قیمت کرکره پلی کربنات و درب اتوماتیک مغازه

ها بیشتر است؛ که میزان امنیت و امکانات این دربهای قدیمی است چراهای اتوماتیک بیشتر از مدلها و دربقیمت کرکره

ها به عوامل مختلفی توان قیمت ثابتی برای این محصوالت در نظر گرفت؛ چراکه میزان قیمت نهایی آنطورکلی نمیاما به

 :اند ازبستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت

 یابداندازه طول و عرض درب و کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش میابعاد درب و کرکره: هر. 

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

 .باشدها میبیشتر از سایر مارک

 های ها و مدلبنات و درب اتوماتیک مغازه دارای جنسطور که گفته شد کرکره پلی کرجنس درب و کرکره: همان

هایی مانند کرکره پلی کربنات استیل و یا درب اتوماتیک دوجداره دارای طول عمر بیشتری مختلفی هستند. جنس

 .ها نیز بیشتر استباشند، به همین دلیل قیمت آنمی

 های اتوماتیک دارای گارانتی ت و دربهای پلی کربنامیزان گارانتی و خدمات پس از فروش: تمامی کرکره

باشند، هراندازه میزان گارانتی و خدمات پس از فروش این محصوالت بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش یکسان نمی

 .یابدمی

اطالع هستید به شما پیشنهاد را دارید و از میزان قیمت آن بی تیک مغازهکرکره پلی کربنات و درب اتوما اگر قصد خرید

ها ها و درببان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهکنیم با واحد فروش شرکت دیدهمی

 .اطالع یابید

 فروش کرکره پلی کربنات و درب اتوماتیک مغازه

رسانند اما اگر قصد خرید این را به فروش می کرکره پلی کربنات و درب اتوماتیک مغازه یهای مختلفها و سایتفروشگاه

ت بان گستر قائم انجام دهید. این شرککنیم خرید خود را از شرکت دیدهمحصوالت را دارید، ما به شما پیشنهاد می

ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده باشد و در ساخت این کرکرههای 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

 .دهدمان و با بهترین متد روز انجام میباشد و کار نصب درب و کرکره را در کمترین زمی

 و درب اتوماتیک مغازه و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها مراجعه های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات و درب اتوماتیک مغازه برای خرید و نصب

های فروش و نصب این محصوالت در نمایید تا محصولی باکیفیت و ضمانت به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازشهرهای مختلف عبارت

 ن: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز بان گستر قائم در تهرانمایندگی دیده

 0912138325تلفن 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 مینات و درب اتوماتیک مغازه میکرکره پلی کرب

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/
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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