
 کرکره پلی کربنات در مغازه سیفورا

کرکره پلی کربنات یکی از )Polycarbonate shutters in the Sifora shop:(کرکره پلی کربنات در مغازه سیفورا

است و به کرکره ضد سرقت شهرت ها نیز مقاوم های برقی است. این کرکره در برابر شدیدترین ضربهترین کرکرهمقاوم

گردد. انتخاب کرکره مناسب بستگی به مکان و میزان بودجه شما های متنوعی عرضه میدارد. کرکره پلی کربنات در مدل

 .شودها استفاده میکه میزان ایمنی این کرکره بسیار زیاد است از آن در بیشتر مغازهدارد. ازآنجایی

است و در معرض آفتاب  UV ها برای مغازه این است که کرکره پلی کربنات ضد اشعهکرهمزیت دیگر استفاده از این کر

 نماید. در این مطلب قصد داریم شمارا باخوبی از ویترین مغازه شما محافظت میشود؛ بنابراین بهدچار تغییر رنگ نمی

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمو نمایندگی کربنات در مغازه سیفوراکرکره پلی 

 انواع کرکره پلی کربنات در مغازه سیفورا

ها برای مکانی خاص شوند. هرکدام از این مدلهای پلی کربنات با توجه به جنس و مدل به انواع مختلفی تقسیم میکرکره

ای، کرکره غضروف دار، کرکره پانچ دار، برخی از انواع کرکره پلی کربنات، کرکره لولهگیرند. مورداستفاده قرار می

طور کامل از مغازه های پلی کربنات در برابر ضربه بسیار مقاوم هستند و بهکرکره شفاف و ... هستند. تمامی کرکره

 .شده استکنند. در مغازه سیفورا نیز از کرکره پلی کربنات استفادهحفاظت می

های غضروف دار از ترکیب پلی کربنات از نوع غضروف دار یا زواری است. کرکره کرکره پلی کربنات در مغازه سیفورا

اند. جری کنار هم چیده شدهصورت آباشد و بهتکه نمیصورت یکهای این کرکره بهشود. تیغهو برخی از فلزات ساخته می

تواند از جنس آلومینیوم، استیل و یا آهن باشد. میزان استحکام مدل استیل بیشتر از سایر های این مدل کرکره میغضروف

 .شودزدگی نمیها است و دچار زنگمدل

 نصب کرکره پلی کربنات در مغازه سیفورا

شده است و نصب آن بر طبق اصول بان گستر قائم انجامتوسط نمایندگی دیده کرکره پلی کربنات در مغازه سیفورا نصب

ها نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد و خود فرد گرفته است. نصب این کرکرهصورت صحیح انجاماستاندارد و به

های مجاز و نیروی رو بهتر است کار نصب کرکره پلی کربنات مغازه را به نمایندگیازاین تواند آن را نصب نماید؛نمی

متر و  5/6ها نصب این کرکرهمتخصص بسپارید تا اختاللی در باز و بسته شدن درب ایجاد نشود. بیشترین عرض قابل

 .باشدمتر می 8ها نصب آنبیشترین ارتفاع قابل

کیلوگرم  12تا  9عدد تیغه وصل شود که وزن هر مترمربع آن مابین  9است در هر مترمربع  ها بهتربرای نصب این کرکره

که وزن درب شما باشد اما درصورتیها بیشتر توبوالر میخواهد بود. موتور مورداستفاده برای حرکت درآوردن این کرکره

موتور ساید استفاده نمایید؛ همچنین استفاده از سنگین باشد بهتر است برای نصب آن از موتور کرکره توبوالر صنعتی و یا 

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

 .نمایید

 قیمت کرکره پلی کربنات در مغازه سیفورا

ها روزانه در حال توان قیمت ثابتی در نظر گرفت؛ چراکه قیمت این کرکرهنمی کرکره پلی کربنات در مغازه سیفورا برای

 :اند ازتغییر است و میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت

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

https://iranpcs.com/category/%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://www.srollingshutter.com/transparent-polycarbonate-rolling-shutter-door-for-shop_p9.html
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/


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

 .باشدها میبیشتر از سایر مارک

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

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

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

های ضخیم های دارای تیغهبیشتر باشد استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین کرکرههراندازه میزان ضخامت تیغه 

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

 شده آن تأثیرگذار است، برخی از هزینه نصب کرکره: هزینه نصب کرکره پلی کربنات نیز در میزان قیمت تمام

دهند. به همین دلیل های بهتر انجام میرا با روشها از تجربه و مهارت باالیی برخوردارند و نصب نمایندگی

 .دهدکنند، اما این هزینه بیشتر میزان امنیت کرکره شمارا افزایش میهزینه بیشتری دریافت می

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

 .یابدکرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش میهراندازه میزان گارانتی 

کنیم با اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی یفوراکرکره پلی کربنات در مغازه س 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 در مغازه سیفورا

صورت اینترنتی یا توانید بهگیرد و شما میهای مختلفی انجام میگاهها و فروشفروش کرکره پلی کربنات توسط نمایندگی

کنیم، حضوری خرید خود را انجام دهید؛ اما اگر قصد خرید کرکره پلی کربنات برای مغازه خود دارید ما به شما پیشنهاد می

باشد و های کرکره پلی کربنات میلکننده تمامی مدبان گستر قائم انجام دهید. این شرکت عرضهخرید خود را از شرکت دیده

کند؛ نمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میدر ساخت این کرکره

باشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با های نصب در سراسر ایران میهمچنین این شرکت دارای نمایندگی

 .دهدام میبهترین متد روز انج

 در شهرهای مختلف و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات در مغازه سیفورا برای خرید و نصب

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای محصولی با گارانتی و مطمئن را خریداری کنید، برخی از نمایندگی

 :اند ازمختلف عبارت

 در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز بان گستر قائم 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 میپلی کربنات می کرکره

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

https://iranpcs.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%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/
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/
tell://+9855441824/


 


