
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در فروشگاه

 ها ازبرای فروشگاه)Polycarbonate shutters installed in the store:(کرکره پلی کربنات نصب در فروشگاه

پوشانند و طور کامل میها دارای وزن زیادی هستند و درب مغازه را بهشود برخی از آنمختلفی استفاده می های برقیکرکره

هایی وجود دارند که دارای هنگام بسته بودن فروشگاه داخل آن مشخص نخواهد بود، اما کرکره هادر صورت استفاده از آن

 .وزن بسیار سبکی هستند و از امنیت باالیی برخوردارند

شود در هنگام بسته بودن فروشگاه نیز داخل آن مشخص باشد این باعث می کرکره پلی کربنات نصب در فروشگاه استفاده از

اشد؛ همچنین این کرکره از به هدر رفتن بنوعی ضد سرقت میکرکره دارای مزایای زیادی است شیشه آن نشکن است و به

کرکره  باشد. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعکند و عایق حرارتی مناسبی برای فروشگاه میانرژی جلوگیری می

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمو نمایندگی پلی کربنات نصب در فروشگاه

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در فروشگاه

ها به انواع شوند و با توجه به جنس و مدل تیغهل ساخته میاز ترکیب پلی کربن با آلومینیوم و یا استی ها پلی کربناتکرکره

شوند. ها استفاده میها و فروشگاهها مناسب دکوراسیون داخلی و برخی برای پارکینگشوند برخی از آنمختلفی تقسیم می

 :اند ازعبارت کرکره پلی کربنات نصب در فروشگاه هایبرخی از مدل

 شده ه شیشه دارد اما درواقع از مواد نانو پلیمری ساختهاین مدل کرکره ظاهری شبیه ب :کرکره پلی کربنات شفاف

توان رنگ موردنظر های متنوعی است که میدارای رنگ کرکره پلی کربنات شفاف باشد،است و ضدضربه می

ای آن را خریداری کرد تا داخل فروشگاه نیز را با دیوارهای فروشگاه هماهنگ کرد و یا مدل بدون رنگ و شیشه

 .مشخص باشد

 کرکره زواری یا غضروف دار روشگاهکرکره پلی کربنات نصب در ف نوعی دیگر از: کرکره پلی کربنات زواری ،

های کوچک هایی از جنس استیل و یا آلومینیوم به شکل مستطیلوسیله غضروفهای این کرکره بهباشد تیغهمی

 .باشداند و ظاهری زیبا دارند این کرکره نیز شفاف است و دارای استحکام و دوام باالیی میدرآمده

 ها استفاده کرد کرکره توان برای فروشگاهکه از آن می کرکره پلی کربنات یهایکی دیگر از مدل :ایکرکره لوله

ها استیل جای غضروف تخت از لولهاست اما به کرکره غضروف دار باشد این کرکره نیز تقریباً شبیه بهای میلوله

رب عریض دارند و میزان هایی است که دمناسب فروشگاه ایکرکره لوله شده است،ها استفادهیا آلومینیوم در تیغه

توان از تمام ذکر این است که تقریباً میباشد. نکته قابلها پلی کربنات میاستحکام و امنیت آن بیشتر از سایر کرکره

های ذکرشده جلوه بهتری خواهند داشت و ظاهر استفاده کرد اما مدل هابرای فروشگاه کرکره پلی کربنات هایمدل

 .خواهند کردفروشگاه شمارا زیباتر 

 نصب کرکره پلی کربنات فروشگاه

ها پلی با توجه به مدل آن تا حدودی باهم متفاوت است اما نصب تمامی کرکره نصب کرکره پلی کربنات فروشگاه مراحل

های مجاز کربنات نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد و بهتر است کار نصب آن را به نیروی متخصص و نمایندگی

 درستی نصب شود و میزان امنیت آن نیز افزایش یابد،درب به بسپارید تا

باشد زیرا دارای وزن سبکی است، موتور می های برقیکرکره تر از سایرها راحتطورکلی نصب این کرکرهاما به

و برای  های کوچک از موتورهای توبوالرتواند توبوالر و هم ساید باشد برای دربمورداستفاده برای این کرکره هم می

گردد و حداکثر ارتفاع عدد تیغه نصب می 9شود و در هر مترمربع های سنگین از موتورهای ساید استفاده میدرب

 .باشدمتر می 6متر و عرض آن  8ها نصب این کرکرهقابل

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در فروشگاه

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://www.crystalclearshutters.com/
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-%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-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 

توان قیمت ثابتی برای آن در نظر گرفت چراکه قیمت این متفاوت است و نمی کرکره پلی کربنات نصب در فروشگاه قیمت

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

 :اند ازعبارت

 یابدایش میهراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افز :اندازه کرکره. 

 های آن دارای قیمت بندی متنوعی است و رنگطور که گفته شد این کرکره دارای رنگهمان :بندی کرکرهرنگ

 .باشندیکسانی نمی

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

 .باشدها میاز سایر مارک

 ای بیشتر از های استیل و لولهبا توجه به مدل آن متفاوت است مثالً قیمت مدل کرکره پلی کربنات قیمت :مدل کرکره

 .باشدها میسایر مدل

 متر است میلی 6تا  3های مختلفی مابین دارای ضخامت کرکره پلی کربنات تیغه :وزن و ضخامت تیغه کرکره

های ضخیم های دارای تیغهاشد استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین کرکرههراندازه میزان ضخامت تیغه بیشتر ب

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

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

 .یابدشد قیمت آن نیز افزایش میهراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر با

کنیم اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات نصب در فروشگاه اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهبا واحد فروش شرکت دیده

 ی کربنات نصب در فروشگاهفروش کرکره پل

کرکره پلی  رسانند اما اگر قصد خریدرا به فروش می کرکره پلی کربنات نصب در فروشگاه های مختلفیها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید این شرکت کنیم خرید خود را از شرکت دیدهرا دارید ما به شما پیشنهاد می کربنات فروشگاه

ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده باشد و در ساخت این کرکرهمی کرکره پلی کربنات هایمی مدلکننده تماعرضه

های نصب در سراسر ایران کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگینمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمی

 .دهدز انجام میباشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد رومی

 در شهرهای مختلف و نصب کرکره پلی کربنات فروشگاه های فروشنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب در فروشگاه برای خرید و نصب

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

 :اند ازعبارت

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

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میکرکره پلی کربنات نصب در فروشگاه می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

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


 

 

 


