
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در گالری خودرو

یک از )Polycarbonate shutters installed in car gallery:(کرکره پلی کربنات نصب در گالری خودرو

ها، های مختلفی مانند بانکاست که از آن در مکان های برقی، کرکره پلی کربناتکرکره ترینجدیدترین و پرفروش

ها شود این کرکره دارای مزایای زیادی نسبت به سایر کرکره. استفاده میها و..ها، شرکتها، پارکینگها، فروشگاهصرافی

این است که بسیار مقاوم  کرکره پلی کربنات ترین مزیتباشد و به همین دلیل استفاده از آن در حال گسترش است مهممی

 های آن نشکن است؛باشد و شیشهمی

شود و در صورت استفاده از آن امنیت ضربه از ریل خارج نمیهای برقی با همچنین این کرکره برخالف بیشتر کرکره

باشد که حتی در صورت بسته می کرکره پلی کربنات نصب در گالری خودرو شود یکی از موارد استفادهمغازه تأمین می

کرکره پلی کربنات  توان خودروها را از پشت کرکره مشاهده کرد. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعبودن گالری می

 .آن در شهرهای مختلف آشنا نماییم های فروش و نصبو نمایندگی نصب در گالری خودرو

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در گالری خودرو

ها نشکن، های آن باهم متفاوت است اما تمامی این مدلشده است و مدل تیغههای مختلفی ساختهکرکره پلی کربنات از جنس

کنند و از کثیف شدن جذب می ها گردوغبار محیط را به خودهستند؛ همچنین این کرکره UV ضد حریق و ضد اشعه

راحتی آن را با شستشو تمیز کرد به همین دلیل استفاده از آن بسیار مناسب گالری توان بهنمایند و میها جلوگیری میماشین

های مستحکم کرکره پلی کربنات را انتخاب نمایید تا از باشد. توجه داشته باشید که برای گالری خودرو مدلخودرو می

 روز بتوانید خودروها را در معرض دید عموم قرار دهید. برخی از انواعها جلوگیری نمایید و در طول شبانهشینسرقت ما

 :اند ازعبارت کرکره پلی کربنات نصب در گالری خودرو

 باشد این کرکره از دارا می های پلی کربناتکرکره ای بیشترین میزان امنیت را در میانکرکره لوله :ایکرکره لوله

توان برای باشد. از این کرکره میتر میشده است مدل استیل آن مقاومنیوم ساختهمواد پلی کربن و استیل و یا آلومی

 .های عریض استفاده کردهای بزرگ و دربگالری

 باشد که ظاهر آن تقریباً همانند مدل می کرکره پلی کربنات کرکره زواری یا غضروف دار نوع دیگر :کرکره زواری

جای لوله ای در این است که بهشده است تنها تفاوت کرکره زواری با لولهای است و از همان جنس نیز ساختهلوله

 .شده استاستیل و یا آلومینیوم از غضروف استفاده

 های این مدل باشد که فریم و شیشهمی ایکرکره پلی کربنات کرکره شیشه یکی دیگر از انواع :ایکرکره شیشه

توان رنگ دلخواه را انتخاب کرد این کرکره نیز از مقاومت یباشد و مکرکره دارای جنس و طرح متفاوتی می

 .شده استباالیی برخوردار است و توسط مواد نانو پلیمری ساخته

 نصب کرکره پلی کربنات گالری خودرو

ین حال نصب اباشد بااینمی های برقیکرکره تر از سایربه علت وزن کمی که دارند ساده ها پلی کربناتکرکره طریقه نصب

کرکره پلی کربنات گالری  ها کاری تخصصی است و به مهارت باالیی نیاز دارد؛ بنابراین بهتر است کار نصبکرکره

های مجاز بسپارید تا کارکرد کرکره دچار اختالل نشود و میزان امنیت آن افزایش را به نیروی متخصص و نمایندگی خودرو

 .یابد

درستی عمل نماید این عدد تیغه نصب شود تا کرکره به 9باید در هر مترمربع  ها پلی کربناتکرکره برای نصب تمامی

ها را با توجه به وزن کرکره نصب نمایید متر هستند و باید نوع موتور آن 8متر و ارتفاع  5/6نصب تا عرض ها قابلکرکره

های خودرو بزرگ است بهتر ر گالریکه درب اکثشود اما ازآنجاییهای سبک از موتور توبوالر استفاده میبرای کرکره

 .خوبی باز و بسته شودها استفاده نمایید تا کرکره بهاست از موتورهای ساید برای این کرکره

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/
http://www.crystalclearshutters.com/
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-%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-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%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 گالری خودرو

که میزان توان قیمت ثابتی برای آن در نظر گرفت چرامتغیر است و نمی کرکره پلی کربنات نصب در گالری خودرو قیمت

 :اند ازقیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارت

 ی بیشتر ها و برندهای مختلفی هستند معموالً قیمت برند اروپایها دارای مارکاین نوع کرکره :مارک و برند کرکره

 .باشدها میاز سایر مارک

 یابدشتر باشد میزان قیمت آن افزایش میهراندازه طول و عرض کرکره بی :اندازه کرکره. 

 های متنوعی هستند و قیمت فریم و ها و رنگها دارای فریمطور که گفته شد این کرکرههمان :و فریم کرکره رنگ

 .های آن باهم مختلف استشیشه

 متر است میلی 6تا  2های مختلفی مابین دارای ضخامت کرکره پلی کربنات تیغه :وزن و ضخامت تیغه کرکره

های های دارای تیغهیابد؛ بنابراین کرکرههراندازه میزان ضخامت تیغه بیشتر باشد استحکام آن نیز افزایش می

 .ضخیم از قیمت بیشتری برخوردارند

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

 .یابدگارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش میهراندازه میزان 

اطالع هستید به شما پیشنهاد را دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات نصب در گالری خودرو اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدیمت و مشخصات کرکرهبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قکنیم با واحد فروش شرکت دیدهمی

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در گالری خودرو

کرکره  رسانند اما اگر قصد خریدرا به فروش می کرکره پلی کربنات نصب در گالری خودرو های مختلفیها و سایتفروشگاه

کننده بان گستر قائم انجام دهید این شرکت عرضهکنیم خرید خود را از شرکت دیدهرا دارید ما به شما پیشنهاد می پلی کربنات

نمایند و ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میباشد و در ساخت این کرکرهمی کربناتکرکره پلی  هایتمامی مدل

باشد و های نصب در سراسر ایران میکند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیمحصوالت خود را با گارانتی عرضه می

 .دهدکار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام می

 گالری خودرو در شهرهای مختلف و نصب کرکره پلی کربنات های فروشدگینماین

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

در شهرهای  ناتکرکره پلی کرب های فروش و نصبنمایید 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

 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 میکرکره پلی کربنات می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

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%86%db%8c%d9%86%db%8c/
tell://+9855441824
tell://+9855441824


 

 

 


