
 

 

 کرکره پلی کربنات مغازه فروش قطعات

های فروش برای مغازه)Polycarbonate Shutters Shop Parts Sales:(کرکره پلی کربنات مغازه فروش قطعات

ند؛ برای جلوگیری از این گیرهای زیادی مورد سرقت قرار میشود، هرساله مغازههای مختلفی استفاده میقطعات از کرکره

شود اما کرکره مناسب بیشتر از تمامی این ابزارها های امنیتی قوی استفاده میهای مداربسته و سیستمها از دوربینسرقت

 کند؛امنیت مغازه را تأمین می

راحتی آن را باز کرد یکی ای را انتخاب کرد که از امنیت باالیی برخوردار باشد و نتوان بهبنابراین برای مغازه باید کرکره

باشد که است این کرکره دارای انواع مختلفی می کرکره پلی کربنات باشدهای برقی که دارای امنیت زیادی میاز کرکره

کرکره پلی  توان برای مغازه فروش قطعات استفاده کرد. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعها را میبرخی از آن

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

 ع کرکره پلی کربنات مغازه فروش قطعاتانوا

ها با توجه به جنس و مدل تیغه از هم های مختلفی هستند این مدلدارای مدل ها پلی کربناتکرکره طور که گفته شدهمان

 های پلی کربناتکرکره اند تمامیشدهها و برخی دیگر برای پارکینگ طراحیها مناسب مغازهشوند برخی از آنمتمایز می

 هایهستند. برخی از مدل UV دوام و استحکام باالیی دارند و دارای مزایایی همچون نشکن بودن، ضد حریق و ضد اشعه

 :اند ازعبارت کرکره پلی کربنات مغازه فروش قطعات

 اند و دارای منافذ ریزودرشتی شدههای آلومینیومی تک جداره ساختهاز ورقه های پانچ دارکرکره :کرکره پانچ دار

 .باشد اما طول عمر آن باالستکمتر می های پلی کربناتکرکره به نسبت سایر پانچ دارکرکره  باشند دواممی

 است  ایکرکره لوله باشدکه مناسب مغازه فروش قطعات می های پلی کربناتکرکره نوعی دیگر از :ایکرکره لوله

های بزرگ بسیار و برای مغازههایی از جنس استیل و یا آلومینیوم به هم متصل شده است وسیله لولهاین کرکره به

شود و میزان امنیت آن بسیار زیاد محسوب می کرکره پلی کربنات ترینای مستحکمباشد کرکره لولهمناسب می

 .است

 وسیله وجود دارند که دارای ظاهری شفاف هستند و به ها پلی کربناتکرکره نوعی دیگر از :کرکره زواری

اند، مدل استیل آن از دوام بیشتری برخوردار است. ومینیوم مستحکم شدههایی از جنس استیل و یا آلغضروف

های دیگر توان با توجه به سلیقه خود از مدلباشند اما میهای ذکرشده بسیار مناسب مغازه فروش قطعات میمدل

ای از مدل لوله های عریض بهتر استای و یا منحنی نیز استفاده کرد اما برای مغازه بزرگ و دربمانند مدل آینه

های استیل را انتخاب نمایید، ای است که به امنیت باالیی نیاز دارد حتماً مدلگونهاستفاده کرد و اگر مغازه شما به

 .باشدهای استیل بیشتر از آلومینیوم میچراکه میزان امنیت کرکره

 نصب کرکره پلی کربنات مغازه فروش قطعات

ها نیاز به وان برای درب مغازه فروش قطعات نصب کرد اما کار نصب این کرکرهترا می کرکره پلی کربنات انواع

کرکره پلی کربنات  تنهایی آن را نصب نماید؛ بنابراین بهتر است نصبتواند بهتخصص و مهارت باالیی دارد و خود فرد نمی

را به نیروی ماهر و نمایندگی مجاز بسپارید تا اختاللی در کارکرد کرکره ایجاد نشود و میزان امنیت  مغازه فروش قطعات

 آن نیز افزایش یابد

عدد تیغه نصب کرد اگر مغازه  9متر هستند و برای هر مترمربع باید  8متر و ارتفاع  5/6نصب تا عرض ها قابلاین کرکره

نمایید بهتر است موتور ساید را بر روی آن نصب نمایید تا ها بزرگ و سنگین استفاده میشما بزرگ است و از کرکره

توانید از موتورهای توبوالر برای آن ه شما آلومینیومی و سبک است میخوبی باز و بسته شود اما اگر کرکرکرکره به

 .استفاده کنید

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://www.alibaba.com/showroom/roller-shutter-parts.html
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/
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-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

 

 قیمت کرکره پلی کربنات مغازه فروش قطعات

توان قیمت ثابتی برای آن در نظر گرفت چراکه قیمت متغیر است و نمی کرکره پلی کربنات مغازه فروش قطعات قیمت

وامل ها روزانه در حال تغییر است و میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عکرکره

 :اند ازعبارت

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

 ی بیشتر ها و برندهای مختلفی هستند معموالً قیمت برند اروپایها دارای مارکاین نوع کرکره :مارک و برند کرکره

 .باشدها میاز سایر مارک

 های ها از مواد پلی کربنات و آلومینیوم و یا استیل است، مدلگفته شد جنس این کرکرهطور که همان :جنس کرکره

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

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

های ضخیم های دارای تیغهراندازه میزان ضخامت تیغه بیشتر باشد استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین کرکرهه

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

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

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

کنیم اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات مغازه فروش قطعات اگر قصد خرید

 .اهنمایی نمایندها بخواهید شمارا ربان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از آنبا واحد فروش شرکت دیده

 فروش کرکره پلی کربنات مغازه فروش قطعات

ها رسانند اما بهتر است این کرکرهرا به فروش می کرکره پلی کربنات مغازه فروش قطعات های مختلفیها و سایتفروشگاه

هایی اصل و باکیفیت به شما عرضه گردد؛ بنابراین اگر های معتبر خریداری نمایید تا کرکرهها و شرکترا از فروشگاه

بان گستر قائم کنیم خرید خود را از شرکت دیدهشما پیشنهاد می خود دارید ما به کرکره پلی کربنات برای مغازه قصد خرید

ها از مواد مرغوب و باشد و در ساخت این کرکرهمی کرکره پلی کربنات هایکننده تمامی مدلانجام دهید این شرکت عرضه

های نصب در ی نمایندگیکند؛ همچنین این شرکت دارانمایند 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

 در شهرهای مختلف مغازه فروش قطعات و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی با صب آنهای فروش و نبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات مغازه برای خرید و نصب

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

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

 0912138325تلفن فروش:  021 5541821. تلفن ویژه: 681پالک  سوم مرکزی،

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 مغازه می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

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%86%db%8c%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%86%db%8c%d9%86%db%8c/
tell://+9855441824


 

 

 


