
 

 

 کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان

استفاده از )building-parking-the-in-polycarbonate-shutters:(کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان

های دیگری همچون در ها برای مکانباشد از این کرکرهها و اماکن تجاری نمیهای برقی تنها مختص مغازهکرکره

های برقی برای در پارکینگ باعث امنیت بیشتر و سهولت در ستفاده کرد. استفاده از کرکرهتوان اپارکینگ ساختمان نیز می

راحتی درب را باز و بسته توان بهها دیگر نیازی به پیاده شدن از ماشین نیست و میشود. با استفاده از این کرکرهتردد می

اضطراری نصب کرد به همین دلیل هنگام قطع برق ها سیستم خالص کن دستی و ترمز توان بر روی این کرکرهکرد. می

نیز با مشکل مواجه نخواهید شد. یکی از انواع جدید کرکره برقی، کرکره پلی کربنات است. در این مطلب قصد داریم شمارا 

ها را در شهرهای های فروش و نصب این کرکرهآشنا نماییم و نمایندگی کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان با انواع

 .مختلف معرفی کنیم

 گ ساختمانانواع کرکره پلی کربنات در پارکین

ها باشد. این کرکرههای برقی که بسیار مناسب در پارکینگ ساختمان است، کرکره پلی کربنات مییکی از انواع کرکره

دهند. شوند به همین دلیل امنیت پارکینگ شمارا افزایش میدارای استحکام بسیار باالیی هستند و نشکن محسوب می

تحکام باال از ظاهر ظریف و زیبایی برخوردارند و جلوه زیبایی به ساختمان های پلی کربنات ضمن دارا بودن اسکرکره

 حال ضد اشعهکنند اما باایندهند و از تاریک شدن پارکینگ جلوگیری میها نور را از خود عبور میدهند. این کرکرهمی

UV ها بیشتر است که برخی از آن های مختلفیها و ضخامتهای کرکره پلی کربنات دارای شکلو ضد حریق هستند. تیغه

اند عبارت کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان طورکلی برخی از انواعگیرند. بهها مورداستفاده قرار میدر پارکینگ

 :از

  توان در پارکینگ هایی است که از آن میدار: کرکره پلی کربنات پانچ دار، یکی از انواع کرکرهکرکره پانچ

شود. برای باشد و این آلومینیوم طی فرآیندی پانچ میاستفاده کرد. جنس این کرکره از آلومینیوم تک جداره می

های آلومینیومی از برد یعنی در کنار تیغه صورت ترکیبی به کارها آن را بهامنیت بیشتر این کرکره بهتر است تیغه

دار در دو مدل تخت یابد. کرکره پانچهای آکسترود نیز استفاده کرد در این صورت مقاومت کرکره افزایش میتیغه

 .ها را انتخاب کردتوان باسلیقه خود یکی از آنشود که میشکل تولید می s و

 ای مناسب است، کرکره لوله کرکره پلی کربنات که برای در پارکینگ ساختمان ای: یکی دیگر از انواعکرکره لوله

هایی مناسب است که دهانه شود و برای ساختمانترین کرکره پلی کربنات محسوب میاین کرکره مقاوم باشد.می

هایی از جنس استیل و یا آلومینیوم به هم متصل های این کرکره با لولهباشد. تیغهها عریض میورودی پارکینگ آن

 .تاند و مدل استیل آن از استحکام و امنیت بیشتری برخوردار اسشده

 کرکره شفاف است. ظاهر این کرکره ینگ ساختمانکرکره پلی کربنات در پارک کرکره شفاف: یکی دیگر از انواع ،

های کرکره بندی متنوعی همچون دودی، برنزی، مسی و... است. یکی از مدلشبیه به شیشه است و دارای رنگ

اند و نمای بسیار زیبایی هم چیده شده صورت آجری کنارههای آن بهباشد که تیغهای میهای آینهشفاف کرکره

 .دارند

 ه پلی کربنات در پارکینگ ساختماننصب کرکر

شود. شما های مختلف عرضه میباشد. این کرکره در اندازهها مینصب بر روی انواع پارکینگکرکره پلی کربنات قابل

توانید طول و عرض آن را با توجه به ابعاد درب پارکینگ خود سفارش دهید. نصب کرکره پلی کربنات کاری تخصصی می

های رو بهتر است کار نصب کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان را به نمایندگینیاز دارد؛ ازایناست و به مهارت 

هایی که صورت درست نصب شود و اختاللی در باز و بسته شدن درب ایجاد نشود. موتور کرکرهمجاز بسپارید تا کرکره به

ا اگر درب پارکینگ عریض باشد وزن کرکره افزایش باشند؛ امشوند معموالً توبوالر میبرای درب پارکینگ نصب می

یابد و موتور توبوالر پاسخگوی آن نخواهد بود. در این صورت بهتر است از موتورهای توبوالر صنعتی و یا ساید می

 .استفاده نمایید

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/%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/
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/
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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/


 

 

 قیمت کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان

توان قیمت های مختلف است به همین دلیل نمیدارای مدل کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان طور که گفته شدهمان

برای آن در نظر گرفت؛ چراکه میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل  ثابتی

 :اند ازعبارت

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

 لفی هستند معموالً قیمت برند اروپایی ها و برندهای مختها 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 قیمت مدل لوله ها نیز بیشتر است؛ همچنیناستیل 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 پلی کربنات در پارکینگ ساختمان کرکره اگر قصد خرید

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

 فروش کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان

رسانند، اما اگر قصد خرید کرکره پلی را به فروش می کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان ی انواعهای مختلففروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید. این کنیم، خرید خود را از شرکت دیدهکربنات برای پارکینگ خود دارید ما به شما پیشنهاد می

ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده اشد و در ساخت این کرکرهبهای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلشرکت عرضه

های نصب در سراسر ایران کنند؛ 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

 در پارکینگ ساختمان در شهرهای مختلف و نصب کرکره پلی کربنات وشهای فرنمایندگی

ها مراجعه های مجاز فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان برای خرید و نصب

ر شهرهای مختلف های فروش و نصب کرکره پلی کربنات دنمایید تا محصولی باکیفیت خریداری کنید، برخی از نمایندگی

 :اند ازعبارت

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

های توانید برای ثبت سفارشکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میکرکره پلی کربنات در پارکینگ ساختمان می

 .های ذکرشده تماس برقرار نماییدخود با شماره

 بگیرید تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان

 

 

 

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/
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/


 

 

 


