
 

 

 کرکره پلی کربنات در دکور شرکت

امروزه برای زیبایی دکور )Polycarbonate shutters in company decor:(کرکره پلی کربنات در دکور شرکت

شود برخی از این ابزارها ضمن قیمت باال زیبایی چندانی ختلفی استفاده میبندی آن از ابزارها و وسایل مشرکت و پارتیشن

ها از شیشه ها برای دکور شرکت و جداسازی اتاقدهند، در بسیاری از شرکتندارند و به دکوراسیون شما جلوه خوبی نمی

 ه مقاوم نیستندها در برابر ضربشود استفاده از شیشه دارای معایب زیادی است مثالً شیشهاستفاده می

موجب زیبایی و  کرکره پلی کربنات در دکور شرکت شوند اما استفاده از ورقه وو خیلی زود دچار خراش و کثیفی می

ها اشاره خواهد شد، ها برای دکور شرکت دارای مزایای زیادی هستند که به آنشود این کرکرهها میجداسازی اصولی اتاق

های فروش و نصب آن در شهرهای و نمایندگی کرکره پلی کربنات در دکور شرکت در این مطلب قصد داریم شمارا با انواع

 .مختلف آشنا نماییم

 کربنات در دکور شرکتانواع کرکره پلی 

ها تا حدود دارای مزایای زیادی است مثالً این کرکره ربنات در دکور شرکتکرکره پلی ک طور که گفته شد استفاده ازهمان

شود از سروصدای محیط کاسته شود و صدا در موجب می وسیله این کرکرهها بهزیادی عایق صوتی هستند و جداسازی اتاق

گیر باشد از ر شرکت شما آفتابهستند و اگ UV ها این است که ضد اشعهها شنیده نشود، مزیت دیگر این کرکرهدیگر اتاق

 نماید و وسایل شرکت در مجاورت نور خورشید دچار تغییر رنگ نخواهند شد،زا جلوگیری میتابش این اشعه سرطان

ها عایق حرارتی بسیار خوبی است؛ همچنین این کند و در زمستاناز هدر رفتن انرژی جلوگیری می کرکره پلی کربنات

شود باوجود شود و خیلی دیر کثیف میت درنتیجه در اثر ضربه دچار خراش و شکستگی نمیکرکره ضدضربه و نشکن اس

بندی شرکت خود از این کرکره استفاده نمایید قیمت آن کمتر از شیشه خواهد شد چراکه تمامی این مزایا اگر برای پارتیشن

 .واهد شدهای پلی کربنات سبک هستند و به همین دلیل میزان قیمت آن زیاد نخورقه

ای، ای، کرکره لولهبا توجه به جنس و مدل تیغه دارای انواع مختلفی مانند کرکره پانچ دار، کرکره آینه کرکره پلی کربنات

های شفاف استفاده نمایید این باشد که برای دکور شرکت باید از کرکرهکرکره غضروف دار، کرکره شفاف و ... می

باشد و در برابر مانند تک جداره و دوجداره هستند استحکام مدل دوجداره بیشتر می ها خود دارای انواع مختلفیکرکره

های دوجداره خواهید میزان سروصدای محیط کم باشد بهتر است از مدلسروصدا عایق بهتری است به همین دلیل اگر می

ی همچون آبی، مسی، دودی، طالیی، بندی متنوعهای شفاف دوجداره و تک جداره دارای رنگاستفاده نمایید تمامی کرکره

 .راحتی هماهنگ کردتوان رنگ آن را با سایر وسایل دکوراسیون شرکت بهای و ... هستند و میبرنزی، شیشه

 نصب کرکره پلی کربنات در دکور شرکت

ها تر است چراکه این کرکرههای پلی کربنات تا حدودی آساننسبت به سایر کرکره کرکره پلی کربنات در دکور شرکت نصب

کاری تخصصی است و خود فرد  کره پلی کربناتکر حال نصبتر هستند و از وزن سبکی برخوردارند بااینکوچک

های مجاز بسپارید تا ها را به نیروی متخصص و نمایندگیتواند آن را نصب نماید و بهتر است کار نصب این کرکرهنمی

بهتر است موتور  کرکره پلی کربنات دکور شرکت درستی نصب شود و میزان امنیت آن نیز افزایش یابد. بر رویکرکره به

والر نصب نمایید زیرا وزن این کرکره معموالً سبک است و موتور توبوالر پاسخگوی آن خواهد بود و میزان توب

 .کندباشد و هنگام باز و بسته کردن کرکره مزاحمتی برای افراد شرکت ایجاد نمیسروصدای این موتور کم می

 قیمت کرکره پلی کربنات در دکور شرکت

ها توان قیمت ثابتی برای آن در نظر گرفت چراکه قیمت این کرکرهمتغیر است و نمی شرکتکرکره پلی کربنات دکور  قیمت

 :اند ازروزانه در حال تغییر است و میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارت

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/
https://zhongtaicn.en.alibaba.com/product/60161634905-807500617/Interiors_Decor_Wholesale_China_Polycarbonate_Rolling_Shutters.html
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-%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/
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/


 

 

 یابدض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش میهراندازه طول و عر :اندازه کرکره. 

 های آن دارای قیمت بندی متنوعی است و رنگطور که گفته شد این کرکره دارای رنگهمان :بندی کرکرهرنگ

 .باشندیکسانی نمی

 د اروپایی بیشتر ها و برندهای مختلفی هستند معموالً قیمت برنها دارای مارکاین نوع کرکره :مارک و برند کرکره

 .باشدها میاز سایر مارک

 با توجه به مدل آن متفاوت است مثالً قیمت مدل دوجداره بیشتر از تک جداره  کرکره پلی کربنات قیمت :مدل کرکره

 .باشدمی

 متر است میلی 6تا  3های مختلفی مابین دارای ضخامت کرکره پلی کربنات تیغه :وزن و ضخامت تیغه کرکره

های ضخیم های دارای تیغهمیزان ضخامت تیغه بیشتر باشد استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین کرکره هراندازه

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

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

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

کنیم با واحد اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات دکور شرکت اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدتر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهبان گسفروش شرکت دیده

 فروش کرکره پلی کربنات دکور شرکت

کرکره پلی  رسانند اما اگر قصد خریدرا به فروش می کرکره پلی کربنات دکور شرکت های مختلفیها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید این کنیم خرید خود را از شرکت دیدهمیرا برای شرکت خود دارید ما به شما پیشنهاد  کربنات

ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده باشد و در ساخت این کرکرهمی کرکره پلی کربنات هایکننده تمامی مدلشرکت عرضه

ی نصب در سراسر ایران هاکند؛ 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

  

 دکور شرکت در شهرهای مختلف و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ه نمایید تا ها مراجعهای فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی نصب کرکره پلی کربنات دکور شرکت برای خرید و

در شهرهای مختلف  کرکره پلی کربنات های فروش و نصبمحصولی با گارانتی 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 نمایندگی دیده

 09121383250تلفن فروش:  021 5541821ن ویژه: . تلف681سوم 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 دکور شرکت می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدهمارههای خود با شبرای ثبت سفارش

tell://+9855441824
tell://+9855441824


 

 

 


