
 

 

 کرکره پلی کربنات در فست فود پاساژ

کرکره پلی کربنات یکی )Polycarbonate shutters in fast food passage:(کرکره پلی کربنات در فست فود پاساژ

شود. این کرکره از مقاومت زیادی برخوردار است باشد که برای اماکن مختلفی از آن استفاده میهای جدید کرکره میاز مدل

 .های مختلفی استها و مدلار شفاف و شبیه شیشه است. کرکره پلی کربنات دارای رنگو ظاهر آن بسی

کند و شستشوی آن بسیار راحت است. است و گردوغبار محیط را به خود جذب می UV این کرکره ضد حریق و ضد اشعه

توان شود، میاژ استفاده میبه علت دارا بودن همین مزایا و خصوصاً ضد حریق بودن از این کرکره برای فست فود پاس

 رنگ شیشه و فریم کرکره را با سایر وسایل دکوراسیون پاساژ هماهنگ کرد. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواع

 .شهرهای مختلف آشنا نماییم های فروش و نصب آن درو نمایندگی کرکره پلی کربنات در فست فود پاساژ

 انواع کرکره پلی کربنات در فست فود پاساژ

های این کرکره باهم متفاوت است و از ها و انواع مختلفی هستند. جنس و ضخامت تیغههای پلی کربنات دارای مدلکرکره

طورکلی شود. بهفودها استفاده میهای شفاف برای فست های باریک و فریمهای مختلفی نیز برخوردارند. بیشتر از تیغهقیمت

 :اند ازعبارت کرکره پلی کربنات در فست فود پاساژ برخی از انواع

 گیرد، و فست فودها مورداستفاده قرار می هاهای پلی کربنات که بری مغازهکرکره شفاف: یکی از انواع کرکره

ای و های متنوعی همچون آبی، مسی، برنزی، دودی، شیشهای است. این کرکره دارای رنگکرکره شفاف یا شیشه

های آن نیز متفاوت است که قیمت این مدل کرکره با توجه به رنگ و ضخامت تیغه متفاوت ... است و رنگ فریم

 .باشدمی

 ها ازجمله فست فودهای پاساژ بسیار ها غضروف دار یا زواری برای تمامی مغازهار: کرکرهکرکره غضروف د

توان در صورت بسته بودن مغازه داخل آن را باشند و میها دارای ظاهری زیبا میمناسب هستند این کرکره

وسیله رکره غضروف دار بههای کگیرند. تیغهمشاهده کرد به همین دلیل در فست فودها نیز مورداستفاده قرار می

 .اند که مدل استیل آن دارای مقاومت بیشتری استزوارهای آلومینیومی یا استیل به هم متصل شده

 نصب کرکره پلی کربنات در فست فود پاساژ

شود. برای زیبایی جلوه مناسبی خواهد داشت و باعث زیبایی دکوراسیون می ژکرکره پلی کربنات در فست فود پاسا نصب

های مختلف تولید های آن نصب کنید. کرکره پلی کربنات فست فود در اندازهتوانید نوارهای رنگی را در میان تیغهبیشتر می

ها را باید با توجه وزن کرکره رکرهنصب بر روی این کباشد. موتور قابلها مینصب بر روی انواع دربشود و قابلمی

های سنگین از موتورهای توبوالر صنعتی یا ساید های سبک از موتور توبوالر و برای کرکرهانتخاب کرد. برای کرکره

 شود؛استفاده می

ای کیلوگرم خواهد شد. نکته 12عدد تیغه نصب شود که وزن هر مترمربع آن چیزی حدود  9همچنین باید در هر مترمربع 

تواند آن را نصب که باید به آن توجه داشت این است که نصب کرکره پلی کربنات کاری تخصصی است و خود فرد نمی

درستی نصب شود و اختاللی در نماید و باید کار نصب کرکره را به نیروی متخصص و نمایندگی مجاز بسپارید تا کرکره به

 .کارکرد آن ایجاد نشود

 در فست فود پاساژ قیمت کرکره پلی کربنات

توان قیمت ثابتی در نظر گرفت چراکه میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل نمی کرکره پلی کربنات در فست فود پاساژ برای

 :اند ازمختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارت
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 یابدرکره: هراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش میابعاد ک. 

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

 .باشدها میبیشتر از سایر مارک

 باشدو قیمت هر رنگ متفاوت می های مختلفی هستندها دارای رنگرنگ کرکره: این کرکره. 

 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

 های متر هستند. تیغهمیلی 6تا  2پلی کربنات دارای ضخامتی مابین های کرکره های کرکره: تیغهضخامت تیغه

 .ها نیز بیشتر استتر استحکام بیشتری دارند و به همین دلیل میزان قیمت آنضخیم

 های باتجربه هزینه هزینه نصب کرکره: هزینه نصب کرکره نیز در میزان قیمت نهایی آن مؤثر است، نمایندگی

 .کنند اما همین هزینه بیشتر امنیت کرکره شمارا تضمین خواهد کردها دریافت میرکرهبیشتری برای نصب این ک

کنیم اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی ت در فست فود پاساژکرکره پلی کربنا اگر قصد خرید

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

 فروش کرکره پلی کربنات در فست فود پاساژ

رسد، اما اگر قصد خرید های مختلفی به فروش میها و نمایندگیپاساژ توسط فروشگاه های پلی کربنات در فست فودکرکره

بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت کنیم؛ خرید خود را از شرکت دیدهکرکره پلی کربنات را دارید ما به شما پیشنهاد می

ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده رکرهباشد و در ساخت این کهای 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

 .دهدباشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام میمی

 فست فود پاساژ در شهرهای مختلف ربناتو نصب کرکره پلی ک های فروشنمایندگی

ها مراجعه های مجاز فروش و نصب آنبرای خرید و نصب کرکره پلی کربنات در فست فود پاساژ بهتر است به نمایندگی

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای نمایید تا محصولی باکیفیت را خریداری کنید. برخی از نمایندگی

 :از اندمختلف عبارت

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

 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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