
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در اتاق کنفرانس

) Polycarbonate shutters installed in conferenceکرکره پلی کربنات نصب در اتاق کنفرانس

):rooms طراحی و دکوراسیون اتاق کنفرانس از اهمیت زیادی برخوردار است بسیاری از افراد برای طراحی اتاق

هایی که کنند تا اتاق جلوه زیبایی داشته باشد اما یکی از روشهای سلطنتی و یا ابزارهای دیگری استفاده میپردهکنفرانس از 

 باشدمی ها برقیکرکره گیرد استفاده ازهای کنفرانس مورداستفاده قرار میامروزه برای طراحی اتاق

نماید تا در مواقع لزوم از تابش نور به اتاق جلوگیری یهای اتاق کنفرانس نصب مها را بر روی درب و پنجرهاین کرکره

ای را انتخاب کرد که دارای ظاهری زیبا و توان برای اتاق کنفرانس استفاده کرد و باید کرکرهای نمیشود اما از هر کرکره

 کرکره پلی کربنات نصب در اتاق کنفرانس هایی که برای اتاق کنفرانس مناسب استشیک باشد یکی از انواع کرکره

های فروش و نصب و نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب در اتاق کنفرانس عباشد. در این مطلب قصد داریم شمارا با انوامی

 .آن در شهرهای مختلف آشنا نماییم

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در اتاق کنفرانس

ها برای گیرد گاهی از این کرکرهبه منظورهای مختلفی صورت می در اتاق کنفرانس کرکره پلی کربنات استفاده از

لوگیری از تابش آفتاب هنگام شود و گاهی برای تزئین اتاق و جهای شرکت استفاده میجداسازی اتاق کنفرانس از سایر اتاق

 .شودکار با پروژکتور استفاده می

کند اما تمامی این ها را از هم متمایز میها این کرکرهدارای انواع مختلفی هستند و جنس و ظاهر تیغه ها پلی کربناتکرکره

ی که باید به آن توجه داشته باشید این اباشند. نکتهها از مقاومت باالیی برخوردارند و در برابر ضربه بسیار مقاوم میکرکره

ای را انتخاب کرد که دارای استفاده کرد و باید کرکره کرکره پلی کربناتی برای اتاق کنفرانس توان از هراست که نمی

 :اند ازعبارت ها پلی کربنات نصب در اتاق کنفرانسکرکره ظاهری ظریف، شیک و شفاف باشد، برخی از

 باشند اند و نشکن میشدهوجود دارند که با مواد نانو پلیمری ساخته تها پلی کربناکرکره نوعی از :ایکرکره شیشه

توان رنگ کرکره بندی متنوعی است و میباشد این مدل کرکره دارای رنگها بسیار شبیه به شیشه میاما ظاهر آن

 .را با توجه به سایر وسایل دکوراسیون اتاق کنفرانس انتخاب کرد

 کرکره غضروف  باشندهای کنفرانس میکه مناسب اتاق ها پلی کربناتکرکره زنوعی دیگر ا :کرکره غضروف دار

های باریک استیل و یا وسیله غضروفهای فایبرگالس آن بهاست ظاهر این کرکره بسیار زیبا است و تیغه دار

های پلی کرکره باشد. تمامیهای کوچک میآلومینیومی از هم جداشده است و کرکره به شکل مستطیل و یا مربع

و  UV ر باال، خاصیت ضد حریق، ضد اشعهدارای مزایایی همچون طول عم کربنات نصب در اتاق کنفرانس

 .دهندمقاوم در برابر ضربه هستند، عالوه بر این ظاهری بسیار شیک دارند و جلوه زیبایی به اتاق کنفرانس می

 نصب کرکره پلی کربنات اتاق کنفرانس

رو ها را نصب نماید ازاینهتواند این کرکرنیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد و خود فرد نمی ها پلی کربناتکرکره نصب

های مجاز بسپارید تا کرکره را به نیروی متخصص و نمایندگی کرکره پلی کربنات اتاق کنفرانس بهتر است کار نصب

 .درستی عمل نماید و میزان امنیت آن نیز افزایش یابدبه

های سنگین بهتر است از موتورهای توبوالر استفاده نمایید و تنها برای کرکره نصب کرکره پلی کربنات اتاق کنفرانس برای

باشند و که نیاز به قدرت زیادی دارند از موتورهای ساید استفاده کنید، چراکه موتورهای توبوالر دارای سروصدای کمی می

که برای هر مترمربع باید نصب شود  هاییهای داخلی همچون اتاق کنفرانس بسیار مناسب هستند. تعداد تیغهبرای محیط

 .متر نصب نمایید 8متر و ارتفاع  6ها را تا عرض توانید این کرکرهباشد همچنین شما میتیغه می 9چیزی حدود 

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.waverley.co.uk/case-studies/motorised-dual-shades-for-conference-rooms/
https://www.waverley.co.uk/case-studies/motorised-dual-shades-for-conference-rooms/
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-%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/


 

 

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در اتاق کنفرانس

آن در نظر گرفت چراکه قیمت توان قیمت ثابتی برای متغیر است و نمی کرکره پلی کربنات نصب در اتاق کنفرانس قیمت

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

 :اند ازعبارت

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

 .باشدها میمارکاز سایر 

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

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

 .ها نیز بیشتر استمت آناستیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قی

 بندی متنوعی هستند و نوع رنگ کرکره در میزان ها دارای رنگطور که گفته شد این کرکرههمان :رنگ کرکره

 .قیمت آن تأثیرگذار است

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

های ضخیم های دارای تیغهامت تیغه بیشتر باشد استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین کرکرههراندازه میزان ضخ

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

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

 .یابدفروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش میهراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از 

اطالع هستید به شما پیشنهاد را دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات نصب در اتاق کنفرانس اگر قصد خرید

ها و هها بخواهید شمارا با مشخصات کرکربان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از آنکنیم با واحد فروش شرکت دیدهمی

 .میزان قیمت آن آشنا نمایند

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در اتاق کنفرانس

کرکره پلی  رسانند اما اگر قصد خریدرا به فروش می کرکره پلی کربنات اتاق کنفرانس های مختلفیها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید این شرکت رکت دیدهکنیم خرید خود را از شبرای اتاق کنفرانس دارید ما به شما پیشنهاد می کربنات

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

 


