
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب داخل سوله

ها معموالً در سوله)Polycarbonate shutters installed inside the nest:(کرکره پلی کربنات نصب داخل سوله

ها ز دارند، انتخاب کرکره مناسب برای سولهشوند و به همین دلیل به مراقبت و امنیت باالیی نیابیرون از شهر ساخته می

درستی انتخاب نشود به کرکره سوله بسیار دارای اهمیت است چراکه میزان وزش باد در بیرون شهر شدید است و اگر

کند؛ همچنین باید این کرکره از استحکام باالیی برخوردار باشد و گردوغبار را از خود عبور سروصدای زیادی ایجاد می

 .ندهد

نصب داخل  کرکره پلی کربنات های متفاوتی استفاده کرد اما بهترین انتخاب برای درب سولهتوان از کرکرهها میبرای سوله

اند، در این مطلب شدهها بسیار مناسب سوله طراحیباشد که برخی از آنباشد این کرکره دارای انواع مختلفی میسوله می

در شهرهای مختلف ها های فروش و نصب آنو نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب داخل سوله قصد داریم شمارا با انواع

 .آشنا نماییم

 انواع کرکره پلی کربنات نصب داخل سوله

شوند و ها با توجه به جنس و شکل تیغه از هم متمایز میباشد این مدلهای مختلفی میدارای انواع و مدل کرکره پلی کربنات

ها مناسب سوله نیستند و حتی برخی از هذکر این است که تمامی این مدل کرکرباشند. نکته قابلهای متفاوتی میدارای قیمت

کامالً مطابق با نیازهای سوله  ها پلی کربناتکرکره کنند در مقابل برخی دیگر ازها ایجاد مزاحمت میها برای سولهآن

 :اند ازعبارت کرکره پلی کربنات نصب داخل سوله هایاند. برخی از مدلشدهساخته

 زوارهایی از جنس آلومینیوم و یا  وسیلهوجود دارند که به ها پلی کربناتکرکره نوعی از :کرکره غضروف دار

شود های کوچک عرضه میهای این کرکره صاف است و به شکل مستطیل و مربعاند تیغهاستیل به هم متصل شده

کرکره غضروف  شود از مزایایهای مختلف عرضه میاین کرکره دارای مقاومت بسیار باالیی است و در اندازه

های آن اشاره کرد، ظاهر ریق بودن، ضد اشعه ماوراءبنفش و نشکن بودن تیغهتوان به مقاومت باال، ضد حمی دار

 .توان داخل سوله را مشاهده کردو در صورت استفاده از آن می کرکره شفاف این

 شده استهای بزرگ طراحیها و محیطکه مناسب سوله های پلی کربناتکرکره نوعی دیگر از :ایکرکره لوله 

هایی از جنس استیل و یا آلومینیوم به هم متصل شده است وسیله لولههای این کرکره بهشد تیغهبامی ایکرکره لوله

شود محسوب می کرکره پلی کربنات ترینمستحکم ایکرکره لوله شود،های بزرگ عرضه میو معموالً در اندازه

کرکره پلی  توجه داشته باشید که ازباشد. باید ها میهای خارج از شهر و سولهبه همین دلیل بسیار مناسب محیط

برای سوله استفاده نکنید چراکه میزان گردوخاک اطراف سوله زیاد است و گردوغبار از درون  کربنات پانچ دار

برای سوله مناسب  کرکره آلومینیومی شود؛ همچنین استفاده ازکند و داخل سوله کثیف میمنافذ کرکره عبور می

کند اما اگر به هر دلیل نازک است و در صورت وزش باد سروصدای زیادی ایجاد می نیست زیرا ورقه آلومینیوم

های دوجداره آن را انتخاب نمایید تا میزان برای سوله استفاده کردید مدل کرکره آلومینیومی پلی کربنات از

 .سروصدای آن کم شود

 نصب کرکره پلی کربنات داخل سوله

تواند رو خود فرد نمیسوله به علت اندازه بزرگی که دارد کار تخصصی و دشواری است ازاین کرکره پلی کربنات نصب

های مجاز بسپارید تا ها را به نیروی متخصص و ماهر و نمایندگیکار نصب کرکره را انجام دهد و باید نصب این کرکره

ها بهتر است از موتورهای ی نصب این کرکرهدرستی عمل نماید. برااختاللی در کارکرد کرکره ایجاد نشود و کرکره به

راحتی باز و بسته نماید؛ های سنگین را بهتواند کرکرهساید استفاده نمایید چراکه قدرت موتورهای توبوالر کم است و نمی

انتخاب نمایید قدرت و دوام  کرکره پلی کربنات نصب داخل سوله همچنین توجه داشته باشید که موتورهای اروپایی را برای

 .باشدخگوی درب سوله نمیاین موتورها زیاد است و استفاده از موتورهای چینی پاس

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/
https://www.domuslumina.com/en/production/roller-shutters/window-integrated-roller-shutters-opoterm/
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/


 

 

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب داخل سوله

ها روزانه در حال توان قیمت ثابتی در نظر گرفت چراکه قیمت این کرکرهنمی کرکره پلی کربنات نصب داخل سوله برای

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

 یابدمت آن نیز افزایش میهراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قی :اندازه 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

 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

 های شده کرکره مؤثر است. معموالً نمایندگیهزینه نصب کرکره نیز در میزان قیمت تمام :هزینه نصب کرکره

نمایند اما همین قیمت بیشتر دوام و امنیت کرکره شمارا ماهر قیمت بیشتری برای نصب دریافت می باتجربه و

تأمین خواهد کرد و شما مجبور نخواهید شد پس از مدتی هزینه تعمیر بپردازید؛ درنتیجه بهتر است برای نصب 

 .کرکره هزینه کافی را در نظر بگیرید

کنیم با واحد فروش اطالع یابید به شما پیشنهاد می پلی کربنات نصب داخل سولهکرکره  اگر قصد دارید از میزان قیمت

ها بخواهید شمارا در انتخاب کرکره مناسب و میزان قیمت آن بان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از آنشرکت دیده

 .راهنمایی نمایند

 فروش کرکره پلی کربنات نصب داخل سوله

ها رسانند اما اگر قصد خرید این نوع کرکرهرا به فروش می های پلی کربناتکرکره فی انواعهای مختلها و سایتفروشگاه

کننده تمامی بان گستر قائم انجام دهید این شرکت عرضهکنیم خرید خود را از شرکت دیدهرا دارید ما به شما پیشنهاد می

نمایند و محصوالت واد مرغوب و باکیفیت استفاده میها از مباشد و در ساخت این کرکرهمی کرکره پلی کربنات هایمدل

باشد و کار نصب های نصب در سراسر ایران میکند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیخود را با گارانتی عرضه می

 .دهدکرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام می

 خل سولهکرکره پلی کربنات نصب دا نصب و های فروشنمایندگی

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

اند در شهرهای مختلف عبارت نصب کرکره پلی کربنات های فروش وبا گارانتی به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :از

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

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


 

 

 


