
 

 

 کرکره پلی کربنات در مغازه شمال کشور

امروزه در اکثر )country-north-store-in-polycarbonate-Shutters:(کرکره پلی کربنات در مغازه شمال کشور

مناسب بسیار دارای اهمیت است چراکه اگر کرکره مغازه  شود انتخاب کرکرهاستفاده می های برقیکرکره ها ازمغازه

ای رو باید کرکرهشود و ظاهر آن جلوه بدی خواهد داشت ازایندرستی انتخاب نشود امنیت مغازه با مشکل مواجه میبه

 انتخاب شود که ضمن امنیت باال رنگ آن با درودیوار مغازه همخوانی داشته باشد و ظاهر آن زیبا باشد

باشد این کرکره بسیار شفاف است و حتی می کرکره پلی کربنات باشدهایی که بسیار مناسب مغازه میز انواع کرکرهیکی ا

خوبی مشخص است و به همین دلیل استفاده از این ویترین موجب افزایش فروش هنگام بسته بودن مغازه ویترین آن به

عوامل گیرد دلیل این امر ای مورداستفاده قرار میطور گستردهنیز به کرکره پلی کربنات در مغازه شمال کشور. خواهد شد

انواع کرکره پلی کربنات در  ها اشاره خواهد شد. در این نوشتار قصد داریم شمارا باباشد که در این مطلب به آنمختلفی می

 .های فروش و نصب آن آشنا نماییمو نمایندگی مغازه شمال کشور

 انواع کرکره پلی کربنات در مغازه شمال کشور

از  توانها مناسب مکانی خاص هستند و نمیباشد هرکدام از این مدلشامل انواع مختلفی می کرکره پلی کربنات طورکلیبه

شوند و ازجمله بندی میهای کرکره تقسیم، با توجه به شکل و جنس تیغهها پلی کربناتکرکره .ها در هرجایی استفاده کردآن

ها ای و... اشاره کرد. جنس این کرکرهای، پانچ دار، لولهتوان به منحنی شکل، غضروف دار، شیشههای این کرکره میمدل

کرکره پلی . مینیوم، استیل و مواد دیگر است که هرکدام از استحکام متفاوتی برخوردارنداز پلی کربن، فایبرگالس، آلو

 :باشدبیشتر شامل سه نوع زیر می کربنات در مغازه شمال کشور

 باشد اما درواقع کنند جنس آن از شیشه میها بسیار شفاف هستند و اغلب افراد تصور میاین کرکره :کرکره شفاف

رو دارای امنیت و مقاومت باشد ازاینشده است و شیشه آن نشکن میتهاین نوع کرکره از مواد نانو پلیمری ساخ

ها در هرجایی مناسب است زیرا با باالیی است و در برابر حریق نیز عایق شده است. این کرکره برای همه مغازه

 .استفاده از آن هنگام بسته بودن مغازه نیز ویترین مشخص است

 باشد می کرکره غضروف دار کرکره پلی کربنات در مغازه شمال کشور نوعی دیگر از: کرکره غضروف دار

ها از آلومینیوم و یا اند جنس این غضروفهایی به هم متصل شدهوسیله غضروفای شفاف این کرکره بههتیغه

هایی که به امنیت زیادی نیاز دارند بهتر است از مدل استیل است .مقاومت جنس استیل بیشتر است و برای مغازه

 .استیل استفاده کرد

 های آن وجود دارد که ظاهر بسیار زیبایی دارد و تیغه بناتهای پلی کرکرکره نوعی دیگر از :ایکرکره لوله

رسد که تعدادی لوله درب را گونه به نظر میاند و اینهای استیل و یا آلومینیومی به هم متصل شدهوسیله لولهبه

های کرهکر های بزرگ مناسب است و میزان مقاومت آن بسیار بیشتر از سایراند این کرکره برای مغازهتشکیل داده

در مغازه شمال کشور به این دلیل است که در شمال میزان  کرکره پلی کربنات است. استفاده از پلی کربنات

های برقی ضدزنگ هستند و به همین دلیل ها برخالف بیشتر کرکرهباشد و این کرکرهرطوبت و بارندگی زیاد می

های شمال و استیل بسیار مناسب مغازه ها شفافکرکره شود خصوصا  ها نمیرطوبت باعث از بین رفتن رنگ آن

 .کشور هستند

 نصب کرکره پلی کربنات در مغازه شمال کشور

 5/6ها نصب این کرکرهرین عرض قابلباشند بیشتهای مختلف میشامل اندازه ها پلی کربنات در مغازه شمال کشورکرکره

عدد تیغه وصل  9ها بهتر است در هر مترمربع باشد برای نصب این کرکرهمتر می 8ها نصب آنمتر و بیشترین ارتفاع قابل

ها نیاز به تخصص و مهارت هکیلوگرم خواهد بود. نصب این کرکر 11شود که تقریبا  وزن هر مترمربع آن چیزی حدود 

های مجاز و نیروی متخصص بسپارید تا را به نمایندگی کرکره پلی کربنات مغازه رو بهتر است کار نصبباالیی دارد ازاین

 .اختاللی در باز و بسته شدن درب ایجاد نشود
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 قیمت کرکره پلی کربنات در مغازه شمال کشور

ها روزانه در توان قیمت ثابتی در نظر گرفت چراکه قیمت این کرکرهنمی ل کشورها شمادر مغازه کرکره پلی کربنات برای

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

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

 بندی متنوعی است و نوع رنگ در میزان قیمت آن تأثیرگذار استاین کرکره دارای رنگ :نگ کرکرهر. 

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

 .نیز بیشتر استها استیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

 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 فروش اطالع یابید به شما پیشنهاد می شمال کشور کرکره پلی کربنات در مغازه خواهید از میزان قیمتاگر می

 .ها آشنا نمایدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید تا شمارا با میزان قیمت و مشخصات کرکرهشرکت دیده

 فروش کرکره پلی کربنات در مغازه شمال کشور

رسانند اما اگر را به فروش می های شمال کشورمغازه کرکره پلی کربنات هایی مانندهای مختلفی کرکرهها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم انجام کنیم خرید خود را از شرکت دیدهرا دارید ما به شما پیشنهاد می کرکره پلی کربنات قصد خرید این نوع

اد مرغوب و ها از موباشد و در ساخت این کرکرهمی کرکره پلی کربنات هایکننده تمامی مدلدهید این شرکت عرضه

های نصب در کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگینمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میباکیفیت استفاده می

 .دهدباشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام میسراسر ایران می

 های شمال کشورهدر مغاز و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

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

 :اند ازدر شهرهای مختلف عبارت کرکره پلی کربنات های فروش و نصبگارانتی به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

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

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

  و  013 33569112: رشت، بلوار حبیب زاده، ساختمان. تلفن: 1نمایندگی فروش در گیالن: آدرس شعبه

 09128094676و  013 33231509. تلفن:2: بلوار معلم، کوچه دانش 2آدرس شعبه  09117981063

  :و  011 33350494نمایندگی فروش در مازندران آدرس: ساری، میدان امام، بلوار دانشجو. تلفن

09119264757 

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

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

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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