
 

 

 کرکره پلی کربنات تولیدی در مونتاژ

های کرکره)Polycarbonate shutters manufactured in assembly:(کرکره پلی کربنات تولیدی در مونتاژ

ترین و باشند یکی از مدرنهای مختلفی میگیرد دارای انواع و جنسهای مختلف مورداستفاده قرار میکه برای مکان برقی

های ها برای مکانهای متفاوتی است از این کرکرهباشد که خود دارای مدلمی کرکره پلی کربنات هاترین این کرکرهباکیفیت

کنند و دارای مزایای زیادی است مثالً از ها و ... استفاده میها، پارکینگها، فروشگاهها، طالفروشیمختلفی مانند بانک

ها پلی کرکره کندمغازه جلوگیری میهای آن نشکن است به همین دلیل از سرقت باشد و شیشهامنیت باالیی برخوردار می

کنند. در این سوزی از ورود آتش به داخل مغازه جلوگیری میهستند و در صورت آتش UV ضد حریق و ضد اشعه کربنات

های فروش و نصب آن در شهرهای و نمایندگی کرکره پلی کربنات تولیدی در مونتاژ مطلب قصد داریم شمارا با انواع

 .مختلف آشنا نماییم

 انواع کرکره پلی کربنات تولیدی در مونتاژ

بندی از ایمنی باالیی برخوردارند و وزن سبکی دارند؛ همچنین دارای ظاهری زیبا و رنگ ای پلی کربناتهکرکره تمامی

توان رنگ کرکره را با توجه به دکوراسیون مکان متنوعی هستند و باعث زیبایی ساختمان مورداستفاده خواهند شد و می

شوند که هرکدام مزایای های مختلفی تولید و مونتاژ میبه شکل کرکره پلی کربنات تولیدی در مونتاژ .موردنظر انتخاب کرد

شود، برخی به چند صورت انجام می کرکره پلی کربنات ند و برای مکانی خاص مناسب هستند. مونتاژهایخاص خود را دار

کرکره پانچ  های مختلف کرکره مانندگیرد که با این مونتاژ مدلاز مونتاژها توسط ترکیب پلی کربن و آلومینیوم صورت می

شده است و دارای منافذ از آلومینیوم تک جداره ساخته کرکره پانچ دار .شودای ساخته می، غضروف دار و لولهدار

اند هایی از جنس آلومینیوم از هم جداشدهوسیله غضروفبه کرکره غضروف دار آلومینیومی هایباشد، تیغهریزودرشتی می

ن و استیل صورت وسیله ترکیب پلی کربشده است. مونتاژ دیگر بههای آلومینیومی ساختهای نیز از لولهو تیغه کرکره لوله

باشد این ترکیب های آلومینیومی میتر از مدلتر و ایمنمستحکم ی در مونتاژکرکره پلی کربنات تولید های اینگیرد مدلمی

شود تنها تفاوت آن در این های قبلی ساخته میآورد و کامالً مانند مدلای به وجود میهای غضروف دار و لولهنیز مدل

های متنوعی بندیپلی کربنات را در رنگتوان کرکره شود؛ همچنین میجای آلومینیوم از استیل استفاده میباشد که بهمی

 ای و... مونتاژ کرد و رنگ آن را شفاف یا مات انتخاب کرد. نوعی دیگر از مونتاژمانند مسی، دودی، آبی، برنزی، شیشه

 توان با قطعات آلومینیوم تک جداره و یا دو جدار مونتاژها را میباشد این کرکرهبر اساس ضخامت می کرکره پلی کربنات

 .کرد که کیفیت و استحکام مدل دوجداره بیشتر خواهد بود

 نصب کرکره پلی کربنات تولیدی در مونتاژ

ها برقی تر از سایر کرکرهدارای وزن سبکی است و به همین دلیل نصب آن راحت کرکره پلی کربنات تولیدی در مونتاژ

تواند آن را نصب نماید و نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد و خود فرد نمی کرکره پلی کربنات حال نصبباشد، بااینمی

های مجاز بسپارید تا اختاللی در کارکرد کرکره ایجاد نشود و ر نصب آن را به نیروی متخصص و نمایندگیبهتر است کا

عدد تیغه نصب گردد  9باید در هر مترمربع  کرکره پلی کربنات تولیدی در مونتاژ میزان امنیت آن افزایش یابد. برای نصب

ای و سنگین بود از موتورهای ساید گر کرکره شما از نوع لولهو نوع موتور آن را با توجه به وزن کرکره انتخاب کرد ا

استفاده نمایید و اگر وزن کرکره سبک بود موتورهای توبوالر صنعتی و یا توبوالر را بر آن نصب نمایید. حداکثر عرض 

 .باشدمتر می 8ها نصب آنمتر و حداکثر ارتفاع قابل 5/6ها نصب این کرکرهقابل

 ربنات تولیدی در مونتاژقیمت کرکره پلی ک

توان قیمت ثابتی برای آن در نظر گرفت چراکه قیمت متغیر است و نمی کرکره پلی کربنات تولیدی در مونتاژ قیمت

ها روزانه در حال تغییر است و میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل کرکره

 :اند ازعبارت

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.fyhsdoor.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-%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-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 

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

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

 .باشدها میاز سایر مارک

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

ای ها نیز بیشتر است؛ همچنین قیمت مدل لولهاستیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

 .باشدها میبیشتر از سایر کرکره

 باشدها باهم متفاوت میبندی متفاوتی هستند و قیمت رنگی رنگها دارااین کرکره :رنگ کرکره. 

 متر است هراندازه میزان میلی 6تا  2های مختلفی مابین ها دارای ضخامتتیغه این کرکره :ضخامت تیغه کرکره

 .شودیابد و درنتیجه قیمت آن بیشتر میضخامت تیغه بیشتر باشد استحکام آن افزایش می

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

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

کنیم با هستید به شما پیشنهاد میاطالع را دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات تولیدی در مونتاژ اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهواحد فروش شرکت دیده

 فروش کرکره پلی کربنات تولیدی در مونتاژ

 پلی کربنات تولیدی در مونتاژ کرکره های اینترنتیها و یا سایتهای مختلفی مانند مراجعه به فروشگاهتوانید به روششما می

بان کنیم خرید خود را از شرکت دیدهرا دارید ما به شما پیشنهاد می کرکره پلی کربنات را خریداری نمایید اما اگر قصد خرید

ها از مواد باشد و در ساخت این کرکرهمی کرکره پلی کربنات هایکننده تمامی مدلگستر قائم انجام دهید این شرکت عرضه

کنند؛ همچنین این شرکت دارای نمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمرغوب 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

 در شهرهای مختلف مونتاژ تولیدی در و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها مراجعه های مجاز فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات تولیدی در مونتاژ برای خرید و نصب

در شهرهای  کرکره پلی کربنات 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 یندگی دیدهنما

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

نمایندگی فروش و نصب بان گستر قائم )خوبان( در اکثر شهرهای ایران دارای در پایان الزم به ذکر است که شرکت دیده

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میکرکره پلی کربنات تولیدی در مونتاژ می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

  

tell:/+9855441824
tell:/+9855441824


 

 

 


