
 

 

 کرکره پلی کربنات مغازه در پاساژ

امروزه درب اکثر )Polycarbonate shutters in the passage shop:(کرکره پلی کربنات مغازه در پاساژ

شود که تردد با سهولت انجام شود و ایمنی ها باعث میمجهز شده است، این کرکره کرکره اتوماتیک های پاساژ بهمغازه

ترین این های مختلفی هستند یکی از جدیدترین و پرفروشها و جنسدارای مدل های برقیکرکره .ش یابدمغازه افزای

 .باشدمی کرکره پلی کربنات ها،کرکره

 شود استفاده ازنوعی کرکره نشکن و ضد سرقت محسوب میاین کرکره دارای استحکام و مقاومت بسیار باالیی است و به

هستند در  ها پلی کربنات شفافکرکره شود و ازآنجاکهموجب زیبایی محیط پاساژ می در پاساژ کرکره پلی کربنات مغازه

گردد. در این مطلب صورت بسته بودن مغازه نیز ویترین آن مشخص خواهد بود و همین امر باعث افزایش فروش مغازه می

های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا و نمایندگی کرکره پلی کربنات مغازه در پاساژ قصد داریم شمارا با انواع

 .نماییم

 رکره پلی کربنات مغازه در پاساژانواع ک

ها باهم شوند و میزان استحکام و قیمت این مدلبا توجه به جنس و مدل تیغه به انواع مختلفی تقسیم می ها پلی کربناتکرکره

شوند؛ همچنین ها از مقاومت باالیی برخوردارند و در برابر ضربه دچار شکستگی نمیمتفاوت است؛ اما تمامی این کرکره

 .کنددرستی محافظت میباشند و از اجناس داخل ویترین بهمی UV ها ضد حریق و ضد اشعهن کرکرهای

ها که به امنیت زیادی نیاز دارند ها و طالفروشیهایی مانند بانکباشد و برای مکانهای آن بسیار مستحکم میبرخی از مدل

های پاساژ مناسب ای ظاهری شیک و زیبا هستند برای مغازهها که دارگیرند و برخی دیگر از مدلمورداستفاده قرار می

 :اند ازعبارت کرکره پلی کربنات مغازه در پاساژ هایطورکلی برخی از مدلباشند، بهمی

 های پاساژ توان در مغازهباشند که از آن میمی ها پلی کربناتکرکره یکی از ایها شیشهکرکره :ایکرکره شیشه

توان رنگ آن را با دکوراسیون مغازه خود هماهنگ و می های مختلفی هستندها دارای رنگاستفاده کرد این کرکره

ای نشکن محسوب ها کرکرهباشد و مانند سایر مدلها شفاف از کامپوزیت و مواد نانو پلیمری میکرد. جنس کرکره

 .باشدمی های پاساژکرکره پلی کربنات برای مغازه ترین نوعای مناسبشود، کرکره شیشهمی

 ری یا غضروف دار کرکره زوا کرکره پلی کربنات مغازه در پاساژ ی دیگر از انواعیک: کرکره غضروف دار

های وسیله غضروفباشد این کرکره با مواد پلی کربنات و آلومینیوم و یا استیل مونتاژ شده است و قطعات آن بهمی

های آلومینیوم است. ها از استیل باشد استحکام آن بیشتر از مدلاند، اگر جنس غضروفتختی به هم متصل شده

که ظاهر دو مدل ای نیز استفاده کرد اما ازآنجاییها دیگری مانند مدل لولههتوان از کرکرهای پاساژ میبرای مغازه

 .ای و غضروف دار استفاده نماییدشود از کرکره شیشهذکرشده زیباتر هستند توصیه می

 نصب کرکره پلی کربنات مغازه در پاساژ

باشند ها داخل و بیرون پاساژ میمامی مغازهنصب بر روی تهای مختلفی هستند و قابلدارای اندازه ها پلی کربناتکرکره

ها سبک است و نصب آن نیاز به قدرت زیادی ندارد اما برای نصب باید تخصص و مهارت الزم را داشت وزن این کرکره

های مجاز بسپارید تا را به نیروی متخصص و نمایندگی کرکره پلی کربنات مغازه در پاساژ رو بهتر است کار نصبازاین

هایی مانند ها دستگاهتوانید بر روی این کرکرهکارکرد کرکره دچار اختالل نشود و میزان ایمنی آن نیز افزایش یابد شما می

 تر شود؛چشمی و خالص کن نیز نصب نمایید تا استفاده از آن برای شما آسان

های تواند در سه نوع توبوالر، توبوالر صنعتی و ساید باشد برای کرکرهها میه برای این کرکرههمچنین موتور مورداستفاد

های عریض های سنگین و دربهای متوسط از موتور توبوالر صنعتی و برای کرکرهسبک از موتور توبوالر، برای کرکره

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/
http://makautomaticdoors.com/polycarbonate-rolling-shutters/
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-%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-%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-%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/
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/


 

 

 8ها نصب آنمتر و بیشترین ارتفاع قابل 5/6ها نصب این کرکرهشود، بیشترین عرض قابلاز موتورهای ساید استفاده می

 .باشد و اگر عرض درب بیشتر بود باید از دو کرکره در کنار هم استفاده نماییدمتر می

 قیمت کرکره پلی کربنات مغازه در پاساژ

رکره به عوامل توان قیمت ثابتی در نظر گرفت چراکه میزان قیمت نهایی کنمی کرکره پلی کربنات مغازه در پاساژ برای

 :اند ازمختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارت

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

 باشدهای مختلف متفاوت میبندی متنوعی هستند و قیمت رنگها دارای رنگاین کرکره :رنگ کرکره. 

 ها از مواد پلی کربنات و آلومینیوم و یا استیل است، طور که گفته شد جنس این کرکرههمان :های کرکرهجنس تیغه

 .ها نیز بیشتر استهای استیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آنمدل

 های ضخیم غهمتر متغیر است و تیمیلی 6تا  2از  کرکره پلی کربنات هایضخامت تیغه :ضخامت تیغه کرکره

 .باشدها نیز بیشتر میاستحکام بیشتری دارند و درنتیجه قیمت آن

 باشند، دارای گارانتی یکسان نمی های پلی کربناتکرکره تمامی :میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره

 .ابدیهراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش می

کنیم با واحد فروش شرکت اطالع یابید به شما پیشنهاد می کرکره پلی کربنات مغازه در پاساژ اگر قصد دارید از میزان قیمت

 .ها بخواهید شمارا در انتخاب کرکره مناسب و میزان قیمت آن راهنمایی نمایندبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از آندیده

 مغازه در پاساژفروش کرکره پلی کربنات 

کرکره پلی کربنات  رسانند اما اگر قصد خریدرا به فروش می های پلی کربناتکرکره های مختلفی انواعها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید این شرکت کنیم خرید خود را از شرکت دیدهرا دارید ما به شما پیشنهاد می مغازه در پاساژ

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

 .دهدمی باشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجاممی

 مغازه 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 مغازه در پاساژ برای خرید و نصب

در شهرهای مختلف  کربنات نصب کرکره پلی های فروش ومحصولی با گارانتی به شما عرضه گردد، 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 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 مغازه پاساژ

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

tell://+9855441824
tell://+9855441824


 

 

 


