
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در شرکت

های یکی از کرکره)Polycarbonate shutters installed in the company:(کرکره پلی کربنات نصب در شرکت

های پلی کربنات ضمن دارا بودن استحکام بسیار باال از ظاهر های پلی کربنات است. کرکرهبرقی پراستفاده، کرکره
مختلفی استفاده های شوند. از این کرکره در مکانها میزیبایی نیز برخوردارند و باعث زیبایی نمای ساختمان

توان هم در فضای داخلی شرکت باشد. از این کرکره میها میشود. یکی از موارد استفاده این کرکره در شرکتمی
های پلی کربنات در برابر ضربه و شکنندگی بسیار مقاوم است و به و هم برای درب ورودی استفاده کرد. کرکره

ها به حدی است که به کرکره کند. میزان مقاومت این کرکرهمی طور کامل محافظتهمین دلیل از شرکت شما به

آشنا نماییم  کربنات نصب در شرکت کرکره پلی ضد سرقت شهرت دارد. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواع
های فروش و نصب این کرکره را در شهرهای مختلف معرفی کنیم تا انتخاب مناسبی برای شرکت خود و نمایندگی

 .داشته باشید

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در شرکت

ها ضد اشعه کنند. این کرکرهمیهای پلی کربنات ضد حریق هستند و از نفوذ آتش به محیط داخلی ساختمان جلوگیری کرکره

شود. به علت دارا بودن همین مزایا از این ها نمیباشند و نور آفتاب باعث تغییر رنگ و پوسیدگی آنماوراءبنفش نیاز می

های پلی کربنات دارای ظاهری شبیه به شیشه هستند و از شود. عالوه بر این کرکرهها استفاده میکرکره برای بیشتر شرکت

 .ها را با مبلمان شرکت ست کردراحتی آنتوان بههای متنوعی برخوردارند و میرنگ

 :اند ازطورکلی انواع کرکره پلی کربنات نصب در شرکت عبارتبه

 ها بیشتر برای های پلی کربنات هستند که از آنای یکی از انواع کرکرههای شفاف یا شیشهکرکره شفاف: کرکره

شود. کرکره شفاف شبیه به شیشه است و از بندی استفاده میها و پارتیشنهای داخلی شرکت مانند پنجرهمحیط

 .باشدهای مختلفی مانند مسی، عسلی، دودی، برنزی و... برخوردار میرنگ

 ی کربنات است که از های پلکرکره غضروف دار: کرکره غضروف دار یا زواری نیز یکی دیگر از انواع کرکره

های این کرکره ظاهری زیبا و کوچک دارند و شود. تیغهآن برای درب اصلی و محیط داخلی شرکت استفاده می

هایی از جنس استیل یا آلومینیوم پوشانده شده تا امنیت کرکره افزایش یابد. استحکام و ها با غضروفمیان این تیغه

 .های غضروف دار آلومینیومی استههای استیل بیشتر از کرکرقیمت غضروف

 های شود. کرکرهها استفاده میای نیز برای درب اصلی برخی از شرکتای: از کرکره پلی کربنات لولهکرکره لوله

هایی از جنس استیل یا وسیله لولههای این کرکره بههای برقی دارند. تیغهای بیشترین امنیت را در میان کرکرهلوله

 .ها باهم متفاوت استاند میزان ضخامت و قطر این لولههم متصل شده آلومینیوم به

 نصب کرکره پلی کربنات نصب در شرکت

 ها راتوان راحت آنها سبک است و میسریع و راحت است چراکه وزن این کرکره کرکره پلی کربنات در شرکت نصب

عدد تیغه در هر مترمربع نصب شود.  9ای باید جا کرد. برای نصب کرکره پلی کربنات بر روی هر درب و پنجرهجابه

کیلوگرم در هر متر متغیر است. در مرحله بعد موتور  12تا  9ها با توجه به مدل کرکره متفاوت است و از بین وزن تیغه

کنند. باید توجه داشت که نصب تمامی ه به وزن نهایی کرکره انتخاب میشود. نوع موتور کرکره را با توجکرکره نصب می

را به  های پلی کربنات در شرکتکرکره ها نیاز به تخصص و مهارت دارد؛ بنابراین بهتر است کار نصبمراحل این کرکره

 .جاز بسپارید تا میزان امنیت کرکره افزایش یابدهای منمایندگی

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در شرکت

در  ها قیمت یکسانیتوان برای تمامی مدل کرکرهروزانه در حال تغییر است و نمی کرکره پلی کربنات نصب در شرکت قیمت

 :اند ازنظر گرفت. عوامل زیادی در میزان قیمت کرکره پلی کربنات دخیل است. برخی از این عوامل عبارت

https://iranpcs.com/category/%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://www.crystalclearshutters.com/
https://iranpcs.com/category/%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://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/


 

 

 های بزرگ از قیمت بیشتری ترین عامل در میزان قیمت آن است. کرکرهابعاد کرکره: اندازه کرکره مهم

 .های بیشتری نیاز دارندبرخوردارند زیرا به تیغه

 :های مختلفی همچون اروپایی و چینی هستند. قیمت های پلی کربنات دارای مارککرکره مارک و برند کرکره

 .برندهای اروپایی بیشتر است

 های ضخیم استحکام و طول متر است. تیغهمیلی 6تا  2های کرکره پلی کربنات از ضخامت کرکره: ضخامت تیغه

 .عمر بیشتری دارند و از قیمت باالتری نیز برخوردارند

  کاررفته در تیغه فریم بندی متنوعی برخوردارند. نوع رنگ بههای پلی کربنات از رنگکرکره: کرکرهرنگ

 .کرکره بر میزان قیمت آن تأثیرگذار است

 های پلی کربنات دارای گارانتی و خدمات پس از میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

ان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش فروش یکسانی نیستند، هراندازه میز

 .یابدمی

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

 .بان گستر قائم تماس حاصل نمایید و بخواهید شمارا در انتخاب کرکره مناسب و میزان قیمت آن راهنمایی کنندشرکت دیده

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در شرکت

کنند، اما ما به شما پیشنهاد فعالیت می کرکره پلی کربنات نصب در شرکت نٔه فروشهای مختلفی درزمیها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم اقدام به خرید نمایید. این شرکت ها را دارید از طریق شرکت دیدهکنیم که اگر قصد خرید این کرکرهمی

ا از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده هباشد و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلعرضه

بان گستر قائم این است که شما کند. از دیگر مزیت خرید از شرکت دیدهنمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمی

شده و شما کرکره پلی کربنات را با کمترین قیمت و بهترین های فروش حذفخریدی مستقیم خواهید داشت و درنتیجه واسطه

باشد و کار نصب کرکره های نصب در سراسر ایران مییت خریداری خواهید کرد. همچنین این شرکت دارای نمایندگیکیف

 .دهدرا در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام می

 های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلفنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی با های مجاز فروش و نصب آنمایندگیبرای خرید و نصب کرکره پلی کربنات بهتر است به ن

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلف گارانتی و مطمئن به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازعبارت

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

 09121383250تلفن فروش:  021 5541821. تلفن ویژه: 681سوم مرکزی، پالک 

بان گستر قائم )خوبان( در اکثر شهرهای ایران دارای نمایندگی فروش و نصب در پایان الزم به ذکر است که شرکت دیده

 توانیدمیکنید باشد و اگر در سایر شهرها زندگی میکرکره پلی کربنات می

 .های ذکرشده تماس برقرار نماییدهای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

https://iranpcs.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%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://iranpcs.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%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/


 

 

 


