
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ

) Polycarbonate shutters installed at the entrance of theکرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ
):parking lotباشد. ازجمله های برقی است که دارای مزایای زیادی میکرکره پلی کربنات یکی از انواع کرکره

و مقاومت در برابر شکنندگی اشاره کرد.  UV به خاصیت ضد حریق، ضد اشعهتوان های کرکره پلی کربنات میمزیت

های های ضد سرقت شهرت دارند. از کرکرهها در برابر خمیدگی و ضربه بسیار مقاوم هستند و به کرکرهاین کرکره
شود. اده میها و... استفها، سولهها، شرکتهای ورودی مجتمعهای مختلفی همچون دربپلی کربنات برای مکان

 باشد. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعیکی از موارد استفاده کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ می

ها را در شهرهای های فروش و نصب آنآشنا نماییم و نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ
 .مختلف به شما معرفی کنیم تا خریدی مطمئن داشته باشید

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ

های تجاری و مسکونی از شود. برای درب ورودی پارکینگ مجتمعها و انواع مختلفی تولید میکرکره پلی کربنات در اندازه

 :اند ازعبارت انواع کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ طورکلیشود. بههای مختلفی استفاده میمدل

 ها . این کرکرهشوندهای پانچ دار از ترکیب پلی کربنات و آلومینیوم تک جداره ساخته میکرکره پانچ دار: کرکره

 .کننددهند و به همین دلیل از تاریک شدن پارکینگ جلوگیری میدارای منافذی هستند که نور را از خود عبور می

  کرکره غضروف دار: کرکره غضروف دار نیز یکی دیگر از انواع کرکره پلی کربنات نصب در ورودی

وسیله ها بهاند. این تیغهدر کنار هم چیده شده صورت آجریهای کرکره غضروف دار بهباشد. تیغهپارکینگ می

شوند. میزان استحکام مدل استیل بیشتر است. ضخامت این های استیل یا آلومینیومی به هم وصل میغضروف

 .یابدها باهم متفاوت است. هراندازه ضخامت تیغه بیشتر باشد میزان امنیت آن افزایش میغضروف

 ها در دو مدل شود. این کرکرهها استفاده میاف نیز برای درب ورودی پارکینگهای شفکرکره شفاف: از کرکره

های مختلفی همچون آبی، مسی، دودی، عسلی، برنزی شوند. مدل رنگی دارای رنگای عرضه میرنگی و آینه

ضربه بسیار ها بسیار زیاد است و در برابر ها ظاهری شبیه به شیشه دارند اما مقاومت آنو... است. این کرکره

 .باشندمقاوم می

 نصب کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ

ها نصب این کرکرههای بزرگ و کوچک هستند. حداکثر عرض قابلنصب بر روی انواع دربهای پلی کربنات قابلکرکره

توانید از دو بزرگ است میباشد. اگر در ورودی پارکینگ شما خیلی متر می 8ها نصب آنمتر و حداکثر ارتفاع قابل 5/6

کاررفته و مدل کرکره های پلی کربنات با توجه به نوع مواد بهکرکره پلی کربنات در کنار هم استفاده کنید. وزن کرکره

کیلوگرم متغیر است. برای نصب موتور کرکره باید به وزن کرکره  12تا  9متفاوت است. وزن هر مترمربع این کرکره از 

های متوسط از موتورهای سنترال و برای های سبک از موتورهای توبوالر، برای کرکرهکرکرهتوجه کرد. برای 

دقت و تخصص شود. توجه داشته باشید که نصب کرکره پلی کربنات بههای سنگین از موتورهای ساید استفاده میکرکره

کرکره پلی کربنات در  است کار نصب رو بهترتواند آن را نصب نماید. ازاینکافی نیاز دارد و فرد غیرمتخصص نمی

 .درستی عمل کند و میزان امنیت آن افزایش یابدهای معتبر بسپارید تا کرکره بهرا به نمایندگی ورودی پارکینگ

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ

ها اندازه و مدل آن متفاوت است. برای این کرکرهبا توجه به کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ میزان قیمت

ها روزانه در حال تغییر است و عوامل زیادی در میزان قیمت آن توان قیمت ثابتی در نظر گرفت چراکه قیمت کرکرهنمی

 :اند ازتأثیرگذار است. برخی از این عوامل عبارت

 یابداد کرکره: هراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش میابع. 
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 قیمت برند اروپایی ها و برندهای مختلفی هستند معموالا ها دارای مارکمارک و برند کرکره: این نوع کرکره 

 .باشدها میبیشتر از سایر مارک

 باشدستند و قیمت هر رنگ متفاوت میهای مختلفی هها دارای رنگرنگ کرکره: این کرکره. 

 باشند، های پلی کربنات دارای گارانتی یکسان نمیمیزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

 .یابدهراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش می

 های متر هستند. تیغهمیلی 6تا  2کره پلی کربنات دارای ضخامتی مابین های کرهای کرکره: تیغهضخامت تیغه

 .ها نیز بیشتر استتر استحکام بیشتری دارند و به همین دلیل میزان قیمت آنضخیم

 های باتجربه هزینه هزینه نصب کرکره: هزینه نصب کرکره نیز در میزان قیمت نهایی آن مؤثر است، نمایندگی

 .کنند اما همین هزینه بیشتر امنیت کرکره شمارا تضمین خواهد کردها دریافت میین کرکرهبیشتری برای نصب ا

پیشنهاد اطالع هستید به شما را دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهکنیم با واحد فروش شرکت دیدهمی

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ

اما اگر رسد، های مختلفی به فروش میها و نمایندگیهای پلی کربنات نصب در ورودی پارکینگ توسط فروشگاهکرکره

بان گستر قائم انجام دهید. این کنیم؛ خرید خود را از شرکت دیدهقصد خرید کرکره پلی کربنات را دارید ما به شما پیشنهاد می

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

های نصب در سراسر ایران کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیود را با گارانتی عرضه مینمایند و محصوالت خمی

 .دهدباشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام میمی

 های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلفنمایندگی

ها مراجعه های مجاز فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات در ورودی پارکینگ برای خرید و نصب

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای برخی از نمایندگینمایید تا محصولی باکیفیت را خریداری کنید. 

 :اند ازمختلف عبارت

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

 0912138325تلفن فروش:  021 5541821. تلفن ویژه: 681سوم مرکزی، پالک 

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

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

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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