
 کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان

امروزه اکثر )Polycarbonate shutters in building parking:(کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان

های برقی، کرکره پلی کربنات اند. یکی از انواع جدید کرکرههای برقی جدید دادههای قدیمی جای خود را به کرکرهکرکره

ها ترین کرکرهها است. کرکره پلی کربنات جزء مستحکمی مزایای زیادی نسبت به سایر کرکرهباشد. این کرکره دارامی

 .باشدهای نشکن میاست و در برابر ضربه بسیار مقاوم است و جزء کرکره

نماید. کرکره پلی کربنات دارای طور کامل از ساختمان محافظت میو ضد حریق است و به UV این کرکره ضد اشعه

کرکره پلی  باشد. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعنصب میهای مختلف قابلو انواع مختلفی است و در مکان هامدل

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمو نمایندگی کربنات در پارکینگ ساختمان

 رکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمانانواع ک

ها بسیار شود. میزان استحکام تمامی این مدلها به انواع مختلفی تقسیم میکرکره پلی کربنات با توجه به مدل و جنس تیغه

 های کرکره پلی کربنات مناسب مکانینماید. هرکدام از مدلخوبی محافظت میزیاد است. و از ساختمان در برابر سرقت به

 :اند ازعبارت کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان طورکلی برخی از انواعخاص است. به

 این مدل از نانو پلیمری و پلی های کرکره شفاف: کرکره شفاف ظاهری شبیه به شیشه دارد اما درواقع جنس تیغه

ها نیز کربنات است. این کرکره ضمن دارا بودن ظاهر شفاف و ظریف بسیار مقاوم است و با شدیدترین ضربه

ای های متنوعی همچون دودی، مسی، آبی، برنزی، شیشهبندیشود. کرکره شفاف دارای رنگدچار شکستگی نمی

ای است. این مدل است. یکی دیگر از انواع این مدل کرکره، کرکره آینه های آن نیز متفاوتو... است و رنگ فریم

های پلی کربنات اند. تمامی کرکرههای آن به شکل آجری کنار هم چیده شدهدارای ظاهری بسیار شیک است و تیغه

 .دهدشفاف برای پارکینگ ساختمان بسیار مناسب است و جلوه زیبایی به ساختمان می

 های های پلی کربنات است. جنس غضروفر: کرکره غضروف دار نیز یکی از انواع کرکرهکرکره غضروف دا

اند. از کرکره ها به هم متصل شدهوسیله این غضروفهای کرکره بهاین کرکره از استیل یا آلومینیوم است و تیغه

ود. میزان مقاومت مدل شها استفاده میها و پارکینگهای مختلفی ازجمله مغازهغضروف دار نیز برای مکان

 .استیل بیشتر از مدل آلومینیومی است

 های این کرکره دارای منافذی شده است. تیغهدار نیز بسیار مناسب پارکینگ طراحیدار: کرکره پانچکرکره پانچ

شکل هستند و  S دار دارای دو مدل تخت وهای پانچکند. کرکرهاست که از تاریک شدن پارکینگ جلوگیری می

 .س آن از آلومینیوم تک جداره و پلی کربنات استجن

 نصب کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان

اندازه توجه بهتوانید با شود و شما میهای مختلفی تولید میها و جنسدر اندازه ها پلی کربنات در پارکینگ ساختمانکرکره

متر و بیشترین  5/6ها نصب این کرکرهدرب پارکینگ خود طول و عرض دلخواه را انتخاب نمایید. بیشترین عرض قابل

عدد تیغه وصل شود که تقریباً  9ها بهتر است در هر مترمربع باشد برای نصب این کرکرهمتر می 8ها نصب آنارتفاع قابل

 .کیلوگرم خواهد بود 12 وزن هر مترمربع آن چیزی حدود

رو بهتر است کار نصب بااینکه وزن این کرکره سبک است اما نصب آن نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد؛ ازاین

های مجاز و نیروی متخصص بسپارید تا اختاللی در باز و بسته شدن درب ایجاد کرکره پلی کربنات پارکینگ را به نمایندگی

ها توبوالر و یا ساید است. نوع افزایش یابد. موتور مورداستفاده برای حرکت درآوردن این کرکرهنشود و میزان امنیت آن 

های سنگین از های سبک از موتور توبوالر و برای کرکرهموتور را باید با توجه به وزن کرکره انتخاب کرد برای کرکره

 .شودموتور ساید استفاده می

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.pinterest.com/pin/521432463090803477/
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/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/


 ساختمان قیمت کرکره پلی کربنات در پارکینگ

توان قیمت ثابتی برای آن در نظر های مختلفی است، نمیدارای مدل کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان کهازآنجایی

 :اند ازاز این عوامل عبارتگرفت چراکه میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی 

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

 ها با توجه به نوع رنگ تیغه و فریم متفاوت استرنگ کرکره: قیمت کرکره. 

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

 .باشدها میبیشتر از سایر مارک

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

ای ها نیز بیشتر است؛ همچنین قیمت مدل لولهاستیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

 .باشدها میبیشتر از سایر 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

اطالع هستید به شما پیشنهاد را دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان 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 در پارکینگ ساختمان

رسانند اما صورت حضوری یا اینترنتی کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان را به فروش میهای مختلفی بهفروشگاه

بان کنیم، خرید خود را از شرکت دیدهی پارکینگ خود دارید؛ ما به شما پیشنهاد میاگر قصد خرید کرکره پلی کربنات برا

ها از مواد باشد و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلگستر قائم انجام دهید. این شرکت عرضه

های کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیمینمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه مرغوب و باکیفیت استفاده می

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

 در شهرهای مختلف و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها مراجعه های مجاز فروش و نصب آنبه نمایندگیبرای خرید و نصب کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان بهتر است 

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای نمایید تا محصولی با گارانتی به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازمختلف عبارت

 جتمع آهن مکان، فاز بان گستر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، منمایندگی 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 در پارکینگ ساختمان می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/
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%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/
tell://+9855441824/
tell://+9855441824/


 

 


