
 

 

 کرکره پلی کربنات در محوطه داخلی بیمارستان

امروزه در )Polycarbonate shutters in hospital grounds:(کرکره پلی کربنات در محوطه داخلی بیمارستان

شود؛ بلکه برای محوطه داخلی و ستفاده نمیا کرکره برقی ها ازهای اصلی و ورودیهای عمومی تنها برای درباغلب مکان

ای برای محوطه داخلی استفاده کرد و باید توان از هر کرکرهکنند البته نمیها استفاده میدکوراسیون آن نیز از کرکره

 .ای را انتخاب کرد که ظریف باشد و از طرح و رنگ زیبایی برخوردار باشدکرکره

کرکره پلی  باشد استفاده ازمی کرکره پلی کربنات ان برای محوطه داخلی نیز استفاده کردتوهایی که از آن مییکی از کرکره

ها برای حفظ امنیت های اخیر گسترش زیادی یافته است و در بیشتر بیمارستاندر سال محوطه داخلی بیمارستانکربنات در 

در  کرکره پلی کربنات نمایند. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعو زیبایی محوطه داخلی خود از این کرکره استفاده می

 .نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییم های فروش ومحوطه داخلی بیمارستان و نمایندگی

 انواع کرکره پلی کربنات در محوطه داخلی بیمارستان

گردند از این های مختلفی عرضه میها و قیمتها و انواع مختلفی هستند و در جنسدارای مدل ها پلی کربناتکرکره

اند از مدل پانچ دار، مدل غضروف عبارت کربنات کرکره پلی هایهای مختلفی استفاده کرد. مدلتوان در مکانها میکرکره

ها های بیرونی هستند و استفاده از آنها تنها مناسب دربای، مدل شفاف و... برخی از این مدلای، مدل شیشهدار، مدل لوله

د، های داخلی هستنهای دیگر بسیار مناسب محیطدر محوطه داخلی جلوه بدی خواهد داشت در مقابل برخی از مدل

 :اند ازهای کرکره پلی کربنات در محوطه داخلی بیمارستان عبارتطورکلی برخی از مدلبه

 توان در محوطه داخلی بیمارستان استفاده کرد که از آن می کرکره پلی کربنات یکی از انواع :ایکرکره شیشه

شده است ی شبیه به شیشه دارد اما درواقع توسط مواد نانو پلیمری ساختهباشد این کرکره ظاهرای میکرکره شیشه

بندی متنوعی مانند مسی، دودی، برنزی، آبی و... ای دارای رنگها شیشهباشد، کرکرهو ضد ضربه و خراش می

یا از مدل  ها را انتخاب نمایید وآمیزی داخلی بیمارستان یکی از آنتوانید با توجه به رنگهستند که شما می

 .ای آن استفاده کنیدرنگ و شیشهبی

 وجود دارند که به نام کرکره غضروف دار یا زواری  ها پلی کربناتکرکره نوعی دیگر از :کرکره غضروف دار

های این کرکره توان برای محوطه داخلی بیمارستان استفاده کرد. تیغهها نیز میشوند، از این کرکرهشناخته می

های کوچک درآمده است و ظاهر رهایی از جنس استیل و یا آلومینیوم به شکل مستطیل و یا مربعوسیله زوابه

برای جداسازی  ها پلی کربناتکرکره بسیار زیبایی دارد این کرکره از ایمنی بسیار باالیی برخوردار است. اگر از

رنگ آن را مات نمایید تا طرف دیگر  وسیله مواد مخصوصتوانید بهکنید میهای مختلف ساختمان استفاده میبخش

دارای مزایایی همچون نشکن بودن، ضدضربه، ضد حریق و  ها پلی کربناتکرکره کرکره مشخص نباشد، تمامی

ها تا حد زیادی عایق صوتی باشد؛ همچنین این کرکرهها بسیار باال میهستند و میزان ایمنی آن UV ضد اشعه

کاهند و به همین دلیل بسیار مناسب محوطه داخلی بیمارستان ارستان میهستند و از میزان سروصدا در بیم

 .اندشدهطراحی

 نصب کرکره پلی کربنات در محوطه داخلی بیمارستان

حال باشد؛ بااینتر میها راحتها هستند و به همین دلیل نصب آندارای وزن سبکی نسبت به سایر کرکره کرکره پلی کربنات

کرکره پلی کربنات در  ها را نصب نماید و بهتر است کار نصباری تخصصی است و نباید خود فرد آنها کنصب این کرکره

صورت اصولی نصب شود و های مجاز بسپارید تا کرکره بهرا به نیروی متخصص و نمایندگی محوطه داخلی بیمارستان

بهتر است از موتورهای  های پلی کربنات در محوطه داخلی بیمارستانکرکره کارکرد آن دچار اختالل نشود. برای نصب

هایی همچون بیمارستان بسیار ها در محیطباشند و استفاده از آنوتورها دارای صدا نمیتوبوالر استفاده نمایید زیرا این م

توانید از موتورهای توبوالر صنعتی و یا موتورهای ساید که وزن کرکره سنگین باشد میمناسب است و تنها درصورتی

 .استفاده نمایید

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/
http://www.srisaiautomation.net/polycarbonate-rolling-shutter-4082350.html
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://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://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://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/


 

 

 قیمت کرکره پلی کربنات محوطه داخلی بیمارستان

ت ثابتی برای آن در نظر گرفت چراکه میزان توان قیممتغیر است و نمی کرکره پلی کربنات محوطه داخلی بیمارستان 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

 یابدهراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن افزایش می :رهاندازه کرک. 

 های مختلف های متنوعی هستند و قیمت رنگها دارای رنگطور که گفته شد این کرکرههمان :بندی کرکرهرنگ

 .آن متفاوت است

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

های ضخیم های دارای تیغههراندازه میزان ضخامت تیغه بیشتر باشد استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین کرکره

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

 باشند، رانتی یکسان نمیدارای گا 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

اطالع هستید به شما پیشنهاد را دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات محوطه داخلی بیمارستان اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدن گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهباکنیم با واحد فروش شرکت دیدهمی

 فروش کرکره پلی کربنات محوطه داخلی بیمارستان

 رسانند اما اگر قصد خریدرا به فروش می کرکره پلی کربنات محوطه داخلی بیمارستان های مختلفیها و سایتفروشگاه

نجام دهید این شرکت بان گستر قائم اکنیم خرید خود را از شرکت دیدهرا دارید ما به شما پیشنهاد می کرکره پلی کربنات

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

های نصب در سراسر ایران کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگینمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمی

 .دهددر کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام میباشد و کار نصب کرکره را می

 در شهرهای مختلف محوطه داخلی بیمارستان و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها مراجعه های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات محوطه داخلی بیمارستان برای خرید و نصب

در شهرهای  کرکره پلی کربنات های فروش و نصبنتی به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگینمایید تا محصولی با گارا

 :اند ازمختلف عبارت

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

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

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

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میمی کرکره پلی کربنات

 .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-%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/
tell://+9855441824
tell://+9855441824


 

 

 


