
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در بوتیک

ها امروزه ظاهر مغازه )Polycarbonate shutters installed in boutiques:(کرکره پلی کربنات نصب در بوتیک

یان بیشتری جذب ای برخوردار است چراکه هراندازه ظاهر بوتیک و مغازه زیباتر باشد مشترها از اهمیت ویژهو بوتیک

شود استفاده می های برقیکرکره ها ازها و بوتیکیابد. در اکثر مغازهشوند و درنتیجه فروش بوتیک افزایش میویترین می

هایی وجود دارند که کاهد اما کرکرهباشد و از میزان زیبایی دکوراسیون میها معموالً خشن و آهنی میاما ظاهر این کرکره

ها بسیار شفاف و است ظاهر این کرکره وتیککرکره پلی کربنات نصب در ب هااند یکی از آنشدهتیک ساختهبسیار مناسب بو

 UV این است که ضد اشعه کرکره پلی کربنات حال بسیار مقاوم و ضدضربه است مزیت دیگرباشد و درعینظریف می

های موجود در ویترین دچار تغییر رنگ و پوسیدگی باشد و بر اثر تابش زیاد نور آفتاب به ویترین کاالها و لباسمی

های فروش و نصب آن نصب در بوتیک و نمایندگی کرکره پلی کربنات ر این مطلب قصد داریم شمارا با انواعشوند. دنمی

 .در شهرهای مختلف آشنا نماییم

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در بوتیک

اسب سایر ها مناسب نصب در بوتیک و برخی دیگر مندارای انواع مختلفی هستند که برخی از آن های پلی کربناتکرکره

نصب  کرکره پلی کربنات برای بوتیک استفاده کرد، برخی از کرکره پلی کربناتی شود از هرباشند؛ بنابراین نمیها میمغازه

 :اند ازدر بوتیک عبارت

 لی کربنات استفاده نکنید این و یا رنگی پ های دودیکرکره ها بهتر است ازبرای بوتیک :کرکره پلی کربنات شفاف

باشد بسیار مناسب بوتیک می کرکره پلی کربنات شفاف پوشانند اما استفاده ازها تا حدودی ویترین شمارا میکرکره

از  کرکره پلی کربنات شفاف راحتی در معرض دید مشتریان قرار گیرد، جنسشوند کاال بهها باعث میاین کرکره

 .باشدمی UV ضد حریق و اشعهمواد نانو پلیمری است و 

 های تخت که به زواری شهرت دارند به هم متصل وسیله غضروفاین کرکره به :کرکره پلی کربنات غضروف دار

های این توان ویترین مغازه را دید، جنس غضروفشده است و با استفاده از این کرکره در هنگام تعطیلی نیز می

ینیوم باشد که مدل استیل آن از مقاومت و امنیت بیشتری برخوردار است. به شما تواند از استیل و یا آلومکرکره می

ای برای بوتیک خود استفاده نکنید ، منحنی و یا لولههای پلی کربنات پانچ دارکرکره وجه ازهیچشود بهتوصیه می

را خریداری نمایید که ضمن  ایدهد شما باید کرکرهپوشاند و جلوه بدی به بوتیک میها ویترین را میاین کرکره

کرکره پلی  های ذکرشدهدارا بودن امنیت باال در هنگام بستن مغازه نیز ویترین شمارا به نمایش بگذارد. مدل

ای و ایرانی هستند که کیفیت مدل آلمانی بیشتر های مختلفی مانند آلمانی، کرهنصب در بوتیک دارای مارک کربنات

 .شده استر ساخت آن از مواد اولیه آلمانی استفادهباشد و دها میاز سایر مدل

 نصب کرکره پلی کربنات بوتیک

توان با توجه به ابعاد دهانه بوتیک خود اندازه شوند که میهای مختلفی ساخته میها و شکلدر اندازه ها پلی کربناتکرکره

باشد برای متر می 8ها نصب آنترین ارتفاع قابلمتر و بیش 6ها نصب این کرکرهدلخواه را سفارش داد. بیشترین عرض قابل

 12عدد تیغه وصل شود که تقریباً وزن هر مترمربع آن چیزی حدود  9ها بهتر است در هر مترمربع نصب این کرکره

برای بوتیک این است که ویترین در ایام تعطیالت نیز به نمایش  کرکره پلی کربنات کیلوگرم خواهد بود از مزایای نصب

ها نیاز به تخصص و مهارت باالیی شود. نصب این کرکرهشود و نور آفتاب باعث تغییر رنگ کاالهای شما نمیاشته میگذ

های را به نمایندگی کرکره پلی کربنات بوتیک رو بهتر است کار نصبتواند آن را نصب نماید ازایندارد و خود فرد نمی

 مجاز و نیروی متخصص بسپارید تا اختاللی در باز و بسته شدن درب ایجاد نشود، موتور مورداستفاده برای حرکت

که بوتیک شما بزرگ است و از کرکره سنگینی برای آن باشد اما درصورتیها بیشتر توبوالر میدرآوردن این کرکره

 .اید بهتر است برای نصب آن از موتور کرکره توبوالر صنعتی و یا موتور ساید استفاده نماییداستفاده کرده

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در بوتیک

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://skb-shutters.com/products/roller-shutters/residential/transparent-shutter
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-%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/


 

 

برای آن در نظر گرفت چراکه میزان قیمت  توان یک قیمت کلیثابت نیست و نمی کرکره پلی کربنات نصب در بوتیک قیمت

 :اند ازنهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارت

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

 .باشدها میمانند آلمان بیشتر از سایر مارک

 بندی متنوعی برخوردار است نوع رنگ کرکره نیز در میزان قیمت آن این نوع کرکره از رنگ :گ کرکرهرن

 .تأثیرگذار است

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

 .یابدشتر باشد قیمت آن نیز افزایش میهراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بی

 شده کرکره اثرگذار است، برخی از نیز در میزان قیمت تمام کرکره پلی کربنات هزینه نصب :هزینه نصب کرکره

دهند به همین دلیل هزینه تر انجام میهای پیشرفتهها دارای تخصص باالیی هستند و نصب را با روشنمایندگی

 .دهداما این هزینه بیشتر میزان امنیت کرکره شمارا افزایش می کنندبیشتری دریافت می

کنیم با واحد اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات بوتیک اگر قصد خرید

 .یابیدها اطالع بان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهفروش شرکت دیده

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در بوتیک

ها را از رسانند اما بهتر است این کرکرهرا به فروش می کرکره پلی کربنات بوتیک های مختلفیها و سایتفروشگاه

کرکره پلی  هایی اصل و باکیفیت به شما عرضه گردد؛ بنابراین اگر قصد خریدهای معتبر خریداری نمایید تا کرکرهشرکت

بان گستر قائم انجام دهید این شرکت رکت دیدهکنیم خرید خود را از شخود دارید ما به شما پیشنهاد می کربنات برای بوتیک

ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده و در ساخت این کرکره باشدکرکره پلی کربنات می هایکننده تمامی مدلعرضه

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

 بوتیک در شهرهای مختلف و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

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

 :اند ازدر شهرهای مختلف عبارت کرکره پلی کربنات های فروش و نصبشما عرضه گردد، برخی از نمایندگیگارانتی به 
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نصب  بان گستر قائم )خوبان( در اکثر شهرهای ایران دارای نمایندگی فروش ودر پایان الزم به ذکر است که شرکت دیده

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میمی کرکره پلی کربنات بوتیک

 .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%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


 

 

 


