
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در فست فود

ترین پراستفاده)food-fast-in-nstallationi-carbonate-poly-Butter:(کرکره پلی کربنات نصب در فست فود

های پلی کربنات دارای انواع و های آلومینیومی، کرکره پلی کربنات است. کرکرهکرکره برقی در ایران بعد از کرکره
 UV ها از خاصیت ضد حریق، مقاومت در برابر شکنندگی و ضد اشعههای مختلفی هستند. تمامی این مدلمدل

کرکره پلی  شود. یکی از موارد استفاده این کرکره،های مختلفی استفاده میها در مکاناین کرکرهبرخوردارند. از 
ها دارای ظاهری زیبا هستند و نمایی شیک به رستوران و پاساژ است. این کرکره کربنات نصب در فست فود

خواهند داد. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواع کرکره پلی کربنات نصب در فست فود آشنا فست فود شما 

های فروش و نصب این کرکره را در شهرهای مختلف معرفی کنیم تا خریدی مطمئن برای فست نماییم و نمایندگی
 .فود خود داشته باشید

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در فست فود

ها گردوغبار کربنات به علت دارا بودن ظاهری شفاف برای فست فودها بسیار مناسب هستند. این کرکرههای پلی کرکره

های پلی کربنات بسیار ساده کنند. شستشوی کرکرهکنند و از آلودگی غذاها جلوگیری میموجود در هوا را به خود جذب می

های پلی کربنات ره را تمیز کرد. مزیت دیگری که کرکرهوسیله آب گردوغبار موجود بر روی کرکتوان تنها بهاست و می

دارند این است که در برابر حرارت و حریق مقاوم است و به همین دلیل در مجاورت با وسایل گرمایشی دچار تغییر شکل 

 :اند ازطورکلی برخی از انواع کرکره پلی کربنات عبارتشود. بهنمی

 های پلی کربنات است که برای فست فودها ای یکی از انواع کرکرهکرکره شفاف: کرکره شفاف یا شیشه

های شفاف ظاهری شبیه به شیشه دارند اما از مواد کامپوزیت و پلی کربن گیرد. کرکرهمورداستفاده قرار می

های مختلفی مانند آبی، دل کرکره از رنگشوند. این مها نیز دچار شکستگی نمیاند و با شدیدترین ضربهشدهساخته

های آن نوارهای رنگی توان برای زیبایی بیشتر میان تیغهمسی، دودی، برنزی، عسلی و... برخوردار است. می

 .نصب کرد

 های پلی کربنات مورداستفاده برای کرکره غضروف دار: کرکره غضروف دار یا زواری نیز یکی دیگر از کرکره

تکه ساخته نشده است بلکه به شکل قطعات آجری صورت یکهای کرکره غضروف دار بهتیغهفست فودها است. 

های استیل های کرکره پلی کربنات از غضروفاند. برای استحکام بیشتر میان تیغهکوچکی در کنار هم قرارگرفته

 .ها باهم متفاوت استشده است. میزان ضخامت این تیغهیا آلومینیومی استفاده

 رکره پلی کربنات نصب در فست فودنصب ک

ها را نیاز به تخصص و مهارت دارد و فرد غیرمتخصص نباید کار نصب این کرکره کرکره پلی کربنات در فست فود نصب

درستی نصب شود و های معتبر بسپارید تا کرکره بهنمایندگیرو بهتر است نصب کرکره پلی کربنات را به انجام دهد؛ ازاین

باشند اما اگر درب ورودی فست ها مینصب بر روی انواع دربهای پلی کربنات قابلمیزان امنیت آن افزایش یابد. کرکره

نکند. برای نصب  فود شما خیلی بزرگ است بهتر است از دو کرکره در کنار هم استفاده نمایید تا سرعت کرکره کاهش پیدا

گردد. موتور کرکره را باید شوند و سپس موتور کرکره نصب میهای کرکره بر روی رول نصب میها ابتدا تیغهاین کرکره

های سنگین های پلی کربنات با توجه به مدل آن متفاوت است. برای کرکرهبا توجه به وزن کرکره انتخاب کرد. وزن کرکره

 .توان از موتور کرکره توبوالر استفاده کردشود اما اگر کرکره سبک باشد میاستفاده می از موتورهای پرقدرت ساید

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در فست فود

مقایسه با ها قابلهای برقی است اما میزان زیبایی و استحکام این کرکرههای پلی کربنات بیشتر از سایر کرکرهقیمت کرکره

توان برای تمامی ست؛ باید توجه داشت که عوامل زیادی در میزان قیمت کرکره مؤثر است و نمیهای برقی دیگر نیکرکره

 :اند ازهای پلی کربنات عبارتها قیمت یکسانی در نظر گرفت. برخی از عوامل تأثیرگذار در میزان قیمت کرکرهمدل

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://books.google.com/books?id=2vs-RNjRBFUC&pg=PA20&lpg=PA20&dq=Butter-poly-carbonate-installation-in-fast-food&source=bl&ots=oJfVXF0DPq&sig=ACfU3U2vWINgsWkidxnLVIr7zuwqVt0xjw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi85vaAuKbpAhXCz
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 های بزرگ از قیمت بیشتری رکرهترین عامل در میزان قیمت کرکره است. کاندازه کرکره: ابعاد کرکره مهم

 .های بیشتری نیاز دارندبرخوردارند زیرا به تیغه

 کاررفته در کرکره نیز بندی متنوعی هستند. نوع رنگ بههای پلی کربنات دارای رنگنوع رنگ کرکره: کرکره

 .در میزان قیمت آن تأثیرگذار است

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

 .عمر بیشتری دارند و از قیمت باالتری نیز برخوردارند

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

روش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش فروش یکسانی نیستند، هراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از ف

 .یابدمی

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

 .صل نمایید و بخواهید شمارا در انتخاب کرکره مناسب و میزان قیمت آن راهنمایی کنندبان گستر قائم تماس حاشرکت دیده

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در فست فود

کنیم داری کرد؛ اما ما به شما پیشنهاد میهای مختلفی خریتوان از فروشگاهرا می کرکره پلی کربنات نصب در فست فود

بان گستر قائم اقدام به خرید کرکره پلی کربنات نمایید. صورت حضوری و یا از طریق تماس با واحد فروش شرکت دیدهبه

ها از مواد مرغوب و باکیفیت باشد و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلاین شرکت عرضه

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

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

باشد و کار نصب های نصب در سراسر ایران مین این شرکت دارای نمایندگیبهترین کیفیت خریداری خواهید کرد. همچنی

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

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات نصب در فست فود در شهرهای نمایندگی

 مختلف

ها مراجعه های مجاز فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی رکره پلی کربنات نصب در فست فودک برای خرید و نصب

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در نمایید تا محصولی با گارانتی و مطمئن به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازشهرهای مختلف عبارت

 ب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز بان گستر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جننمایندگی 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 میندگی میباشد و اگر در سایر شهرها زکرکره پلی کربنات می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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