
 نصب کرکره پلی کربنات برای فروشگاه سامسونگ

) Install Polycarbonate Shutters for Samsungنصب کرکره پلی کربنات برای فروشگاه سامسونگ

):Storeهای از کرکرهکه بعد طوریویژه کرکره پلی کربنات بسیار متداول شده است. بههای برقی و بهاستفاده از کرکره

علت است که اینها بهشود. استفاده زیاد از این کرکرههای پلی کربنات استفاده میها از کرکرهآلومینیومی در بیشتر مکان

 .ها نیز مقاوم استو شدیدترین ضربه UV میزان استحکام این نوع کرکره بسیار زیاد است و در برابر آتش، اشعه

های مختلفی است و از شود. این کرکره دارای مدلکه به امنیت زیادی نیاز دارند استفاده می هاییاز این کرکره برای مکان

نصب کرکره پلی کربنات برای فروشگاه  باشد. در این مطلب قصد داریم شمارا باهای متفاوتی نیز برخوردار میقیمت

 .های فروش و نصب آن را در شهرهای مختلف معرفی کنیم تا انتخاب درستی داشته باشیدآشنا نماییم و نمایندگی گسامسون

 انواع کرکره پلی کربنات برای فروشگاه سامسونگ

ها از های آن باهم متفاوت است اما تمامی این مدلشود و شکل تیغههای مختلفی ساخته میکرکره پلی کربنات از جنس

های شده است که مدلهای بزرگی استفادهها و فروشگاهکام و طول عمر باالیی برخوردارند. از این کرکره در نمایندگیاستح

طورکلی انواع کرکره پلی کربنات برای فروشگاه ها با توجه به مکان موردنظر تا حدودی متفاوت است. بهاین کرکره

 :اند ازسامسونگ عبارت

 ها های پلی کربنات است که در اکثر فروشگاهای یکی از انواع کرکرهکرکره شفاف: کرکره شفاف یا شیشه

شده است. رنگ شیشه های سامسونگ نیز از این کرکره استفادهگیرد. در برخی از فروشگاهمورداستفاده قرار می

ای، برنزی، آبی و... عرضه دودی، مسی، شیشه هایهای این کرکره بسیار متنوع است و در رنگو فریم

شده است. این کرکره رنگ استفادهای و بیهای شیشههای سامسونگ بیشتر از مدلشوند. البته در فروشگاهمی

 .ضمن ظاهری زیبا از استحکام بسیار باالیی برخوردار است

 سونگ کرکره غضروف دار یا زواری کرکره غضروف دار: یکی دیگر از کرکره پلی کربنات برای فروشگاه سام

وسیله غضروف یا زوارهایی از جنس استیل و آلومینیوم تکه نیست و بهصورت یکهای این کرکره بهاست. تیغه

توان از نوارهای ها میاند. میزان استحکام مدل استیل بیشتر است. برای زیبایی بیشتر این کرکرهبه هم متصل شده

نصب کرکره پلی  تری داشته باشد. براین استفاده کرد تا فروشگاه شما جلوه مناسبهای آرنگی در میان تیغه

ای یا پانچ دار استفاده کرد اما نصب این دو های دیگر مانند لولهتوان از مدلمی کربنات در فروشگاه سامسونگ

 .باشدر میتمدل متداول

 نصب کرکره پلی کربنات برای فروشگاه سامسونگ

های ها و نمایندگینصب بر روی فروشگاهشوند و قابلهای مختلفی ساخته میها و شکلها پلی کربنات در اندازهکرکره

ت باالیی دارد؛ ها نیاز به تخصص و مهارای که باید به آن توجه داشت این است که نصب این کرکرهباشند. نکتهمختلف می

های مجاز و نیروی متخصص بسپارید تا اختاللی در باز و رو بهتر است کار نصب کرکره پلی کربنات را به نمایندگیازاین

 .بسته شدن درب ایجاد نشود و میزان امنیت آن نیز افزایش یابد

صورت صحیح انجام گیرد، به این صورت که در هر بهتر است به کرکره پلی کربنات برای فروشگاه سامسونگنصب 

باشد اما ها بیشتر توبوالر میعدد تیغه نصب شود. موتور مورداستفاده برای حرکت درآوردن این کرکره 9مترمربع 

ر است برای نصب آن از موتور ساید استفاده نمایید؛ ای است، بهتکه وزن درب شما سنگین باشد یا مدل آن لولهدرصورتی

های سنگین از موتورهای های سنگین مناسب نیست و بهتر است برای دربهمچنین استفاده از موتورهای چینی برای کرکره

 .اروپایی استفاده نمایید

 قیمت کرکره پلی کربنات برای فروشگاه سامسونگ
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ها باهم متفاوت است و میزان قیمت ثابتی در نظر گرفت چراکه مدل این کرکره توان قیمتبرای کرکره پلی کربنات نمی

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

 یابدابعاد کرکره: هراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش می. 

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

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

 .ها نیز بیشتر استاستیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

 ها باهم متفاوت استهای مختلفی هستند و میزان قیمت این رنگها دارای رنگاین کرکره بندی کرکره:رنگ. 

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

های ضخیم های دارای تیغهههراندازه میزان ضخامت تیغه بیشتر باشد استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین کرکر

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

 باشند، های پلی کربنات دارای گارانتی یکسان نمیمیزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

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

 ها پلی کربنات با توجه به نوع کرکره و ابعاد آن هزینه نصب متفاوتی : برای نصب کرکرههزینه نصب کرکره

کنند اما دهند هزینه بیشتری دریافت میهای که نصب اصولی و درست را انجام میشود و نمایندگیدریافت می

قیمت نهایی کرکره  همین هزینه بیشتر امنیت کرکره را تضمین خواهد کرد، هزینه نصب کرکره نیز در میزان

 .تأثیرگذار است

کنیم با واحد اطالع یابید به شما پیشنهاد می کرکره پلی کربنات برای فروشگاه سامسونگ خواهید از میزان قیمتاگر می

 .ها آشنا نمایندیید تا شمارا با میزان قیمت و مشخصات کرکرهبان گستر قائم تماس حاصل نمافروش شرکت دیده

 فروش کرکره پلی کربنات برای فروشگاه سامسونگ

صورت حضوری یا اینترنتی کرکره پلی کربنات برای فروشگاه سامسونگ را به فروش های مختلفی بهها و سایتفروشگاه

کنیم خرید خود را از شرکت ت را دارید ما به شما پیشنهاد میرسانند، اما اگر قصد خرید این نوع کرکره پلی کربنامی

ها باشد و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلبان گستر قائم انجام دهید. این شرکت عرضهدیده

نین این شرکت دارای کند؛ همچنمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میاز مواد مرغوب و باکیفیت استفاده می

 .دهدباشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام میهای نصب در سراسر ایران مینمایندگی

ها های مجاز فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی نصب کرکره پلی کربنات برای فروشگاه سامسونگ برای خرید و

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در مراجعه نمایید تا محصولی با گارانتی به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازشهرهای مختلف عبارت

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

 09121383250تلفن 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 استم های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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