
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ

) Polycarbonate shutters installed in the passageکرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ
):shopها باهم متفاوت است و به ها و انواع مختلفی هستند. جنس و کیفیت این کرکرههای برقی دارای مدلکرکره

باشد. از رند. یکی از انواع زیبا و مقاوم کرکره برقی، کرکره پلی کربنات میهای مختلفی برخورداهمین دلیل از قیمت

شود. این کرکره ها استفاده میها و مغازهها، شرکتهای تجاری و مسکونی، بیمارستاناین نوع کرکره برای مجتمع
باشد. در این مطلب قصد ، مقاوم در برابر ضربه و... میUV دارای مزایای زیادی همچون خاصیت ضد حریق، ضد اشعه

های فروش آن در شهرهای مختلف و نمایندگی انواع کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ داریم شمارا با

 .آشنا نماییم تا خریدی مطمئن داشته باشید

 ساژانواع کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پا

باشند چراکه ظاهری شفاف ها بسیار مناسب میها برای مغازههای پلی کربنات دارای انواع مختلفی هستند. این کرکرهکرکره

توان ویترین آن را مشاهده کرد و همین امر باعث افزایش و شبیه به شیشه دارند و حتی در هنگام بسته بودن کرکره می

کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ عبارت از کرکره غضروف دار و کرکره  شود. انواعها میفروش بیشتر مغازه

 .ای استشیشه

مقایسه شده است و مقاومت آن قابلای ظاهری شبیه به شیشه دارد اما از مواد نانو پلیمری و پلی کربنات ساختهکرکره شیشه

توان رنگ مسی، دودی، برنزی و ... برخوردارند. می های متنوعی مانند آبی،ای از رنگهای شیشهبا شیشه نیست. کرکره

های آن را نوار رنگی نصب شیشه و فریم آن را با توجه به دکوراسیون مغازه انتخاب کرد و یا برای زیبایی بیشتر میان تیغه

 .کرد

از جنس استیل  وسیله غضروف یا زوارهاییهای این کرکره بهشود تیغهتکه ساخته نمیصورت یککرکره غضروف دار به

های پاساژ بیشتر از اند. میزان استحکام مدل استیل بیشتر از مدل آلومینیومی است. برای مغازهیا آلومینیوم به هم متصل شده

ای نیز شود اما برای درب خروجی و اصلی گاهی از کرکره پلی کربنات لولهدو مدل ذکرشده کرکره پلی کربنات استفاده می

 .امنیت پاساژ افزایش یابد شود تااستفاده می

 نصب کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ

تر ها سبک است و به همین دلیل سریعتقریباً ساده است چراکه وزن این کرکره های پلی کربنات مغازه پاساژکرکره نصب

ها بر روی رول نصب شود. برای این کار در هر نصب کرکره پلی کربنات مغازه پاساژ ابتدا باید تیغه شود. براینصب می

طورکلی وزن های کرکره پلی کربنات با توجه به نوع آن متفاوت است. بهشود. وزن تیغهعدد تیغه نصب می 9مترمربع 

شود. ها انتخاب میکره برای به حرکت درآوردن این تیغهباشد. سپس نوع موتور کرکیلوگرم می 12تا  9ها چیزی حدود تیغه

های سبک از موتورهای توبوالر و برای موتور کرکره باید با توجه به وزن نهایی کرکره انتخاب شود. برای کرکره

ت و دقشود. باید توجه داشت که نصب کرکره در تمامی مراحل نیاز بههای سنگین از موتورهای ساید استفاده میکرکره

رو بهتر است کار نصب کرکره پلی کربنات مغازه مهارت باالیی دارد و فرد غیرمتخصص نباید این کار را انجام دهد. ازاین

 .درستی عمل نمایدهای مجاز بسپارید تا کرکره بهپاساژ را به نمایندگی

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ

کرکره پلی  های برقی است. البته باید توجه داشت که قیمتیشتر از سایر کرکرههای پلی کربنات مقداری بقیمت کرکره

ها بستگی به عوامل با توجه به مدل و جنس کرکره متفاوت است و میزان قیمت این کرکره کربنات نصب در مغازه پاساژ

 :اند ازرد. برخی از این عوامل عبارتمختلفی دا
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 های بزرگ از قیمت بیشتری ترین عامل در میزان قیمت کرکره است. کرکرهاندازه کرکره: ابعاد کرکره مهم

 .های بیشتری نیاز دارندبرخوردارند زیرا به تیغه

 شوند. قیمت ی کربنات با آلومینیوم و یا استیل ساخته میهای پلی کربنات از ترکیب پلجنس کرکره: کرکره

های های غضروف دار از قیمت کمتری نسبت به کرکرهباشد و کرکرههای استیل بیشتر از آلومینیوم میکرکره

 .ای برخوردارندلوله

 کرکره نیز  کاررفته دربندی 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 6تا  2های کرکره پلی کربنات از ضخامت کرکره: ضخامت تیغه

 .عمر بیشتری دارند و از قیمت باالتری نیز برخوردارند

 ت دارای گارانتی و خدمات پس از های پلی کربنامیزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

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

 .یابدمی

کنیم با واحد فروش اطالع یابید، به شما پیشنهاد می صب در مغازه پاساژکرکره پلی کربنات ن 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 مغازه پاساژ

کنیم های مختلفی خریداری کرد؛ اما ما به شما پیشنهاد میتوان از فروشگاهرا می کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ

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 کرکره باشد و در ساخت اینهای 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 میاستفاده می

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 میترین کیفیت خریداری خواهید کرد. همچنین این شرکت دارای نمایندگیبه

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

 های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلفنمایندگی

ها های مجاز فروش و نصب آنر مغازه پاساژ بهتر است به نمایندگیبرای خرید و نصب کرکره پلی کربنات نصب د

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

 :اند ازکربنات در شهرهای مختلف عبارت

 ان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز بان گستر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبنمایندگی 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 میر سایر شهرها زندگی میباشد و اگر دکرکره پلی کربنات می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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