
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در ونک

یکی از  ها پلی کربناتکرکره)kPolycarbonate shutters installed in vana:(کرکره پلی کربنات نصب در ونک

شوند، بلکه از تکه تولید نمیصورت یکها بهرهباشد که دارای زیبایی و دوام زیادی است این کرکمی های برقیکرکره انواع

اند جنس این قطعات از کامپوزیت و مواد نانو پلی صورت آجری کنار هم قرارگرفتهاند که بهشدهقطعات کوچکی ساخته

 شودشوند تا میزان امنیت و مقاومت آن دوچندان کربنات است و با آلیاژهای دیگری همچون استیل و آلومینیوم مونتاژ می

توان ویترین را حتی در صورت بسته ها میهای این کرکره بسیار شفاف است و در صورت استفاده از آن در مغازهتیغه

شود. در ای نشکن محسوب میبودن مغازه مشاهده کرد عالوه بر ظاهر زیبا این کرکره دارای استحکام باالیی است و کرکره

مختلف  های فروش و نصب آن در شهرهایو نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب در ونک این مطلب قصد داریم شمارا با

 .آشنا نماییم

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در ونک

ها استفاده های زیادی از آناند و در مکانشدههای متفاوتی ساختهشامل انواع مختلفی هستند و از جنس ها پلی کربناتکرکره

ها و ... ها، پارکینگروشگاهها، فها، طالفروشیها، صرافیها بانکهای مورداستفاده از این کرکرهشود، برخی از مکانمی

است. استفاده از این کرکره هرروزه در حال گسترش است چراکه ظاهر آن بسیار زیباست و به علت امنیت باالیی که دارد 

کرکره  ها بخشیده است این نوعنیز ظاهری زیبا به ساختمان نصب در ونک کرکره پلی کربنات. نمایداز سرقت جلوگیری می

 .باشد و در رنگ طالیی مونتاژ شده استاز مدل غضروف دار می شفاف

شده است استحکام وسیله آلومینیوم و یا استیل به قطعات زیبایی تقسیمای است که بهکرکره دار کرکره پلی کربنات غضروف

گردد که در ونک از رنگ طالیی آن های مختلفی عرضه میباشد و در رنگمدل استیل بیشتر از مدل آلومینیوم می

 ایکرکره آینه ،شکل S کرکره ،ایکرکره لوله ،ارکرکره پلی کربنات کرکره پانچ د هایشده است. برخی دیگر از مدلاستفاده

ها هستند ای و پانچ دار بسیار مناسب درب پارکینگهای لولهباشد مثالً مدلباشد که هرکدام مناسب مکان مختلفی میو... می

 .استفاده استها قابلها و فروشگاهاما مدل غضروف دار برای مغازه

 نصب کرکره پلی کربنات نصب در ونک

باشد زیرا وزن آن سبک است و نصب آن نیاز به قدرت زیادی ها میتر از سایر کرکرهساده های پلی کربناتکرکره نصب

تواند آن را کاری تخصصی است و به مهارت زیادی نیاز دارد و خود فرد نمی کرکره پلی کربنات حال نصبندارد بااین

مجاز و نیروی متخصص سپرد تا اختاللی در کارکرد کرکره ایجاد نشود  نصب نماید و باید کار نصب کرکره را به نمایندگی

 .و میزان امنیت آن نیز افزایش یابد

صورت اصولی و درست ها بهشده است و نصب آنبان گستر قائم انجامهای دیدهها ونک نیز توسط نمایندگینصب کرکره

 11شده است و وزن هر مترمربع چیزی حدود استفاده عدد تیغه 9باشد برای نصب این کرکره در هر مترمربع از می

های کوچک از موتور توبوالر شده است برای کرکرهها نیاز با توجه به وزن درب انتخابباشد موتور این کرکرهکیلوگرم می

و بسته راحتی باز شده است تا کرکره بههای بزرگ و سنگین موتورهای ساید نصبشده است اما بر روی کرکرهاستفاده

 .شود

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در ونک

ها در نظر گرفت چراکه قیمت توان قیمت ثابتی برای آنمتفاوت است و نمی ا پلی کربنات نصب در ونکهکرکره قیمت

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

 :اند ازعبارت

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/
https://www.domuslumina.com/en/production/roller-shutters/window-integrated-roller-shutters-opoterm/
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-%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/


 

 

 یابدهراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش می :ابعاد کرکره. 

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

 .باشدها میاز سایر مارک

 های پلی کربنات و آلومینیوم و یا استیل است، مدلها از مواد طور که گفته شد جنس این کرکرههمان :جنس کرکره

ای ها نیز بیشتر است؛ همچنین قیمت مدل لولهاستیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

 .باشدها میبیشتر از سایر کرکره

 متر است هراندازه ضخامت کرکره میلی 6تا  2مابین  کرکره پلی کربنات هایضخامت تیغه :ضخامت تیغه کرکره

 .باشندتر میهایی که دارای ضخامت بیشتری هستند گرانیابد کرکرهبیشتر باشد مقاومت آن افزایش می

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

 .یابدانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش میهراندازه میزان گار

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

 .ن خواهد کردکنند اما همین هزینه بیشتر امنیت کرکره شمارا تضمیها دریافت میبیشتری برای نصب این کرکره

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

ها ها بخواهید شمارا در میزان قیمت و مشخصات کرکرهبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از آنواحد فروش شرکت دیده

 .راهنمایی نمایند

 ره پلی کربنات نصب در ونکفروش کرک

را  کرکره پلی کربنات نصب در ونک های اینترنتیها و یا سایتهای مختلفی مانند مراجعه به فروشگاهتوانید به روششما می

های معتبر انجام دهید تا محصولی های مجاز و فروشگاهها را در نمایندگیخریداری نمایید اما بهتر است خرید این کرکره

 .باکیفیت به شما عرضه گردد

بان گستر قائم انجام دهید کنیم خرید خود را از شرکت دیدهما به شما پیشنهاد می را دارید کرکره پلی کربنات اگر قصد خرید

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

های نصب در سراسر ت دارای نمایندگیکند؛ همچنین این شرکنمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میاستفاده می

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

 در شهرهای مختلف و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها مراجعه نمایید ب آنهای مجاز فروش و نصبهتر است به نمایندگی نصب کرکره پلی کربنات نصب در ونک برای خرید و

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلف تا محصولی 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: 681پالک سوم مرکزی، 

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

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میمی کرکره پلی کربنات

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدها شمارههای خود ببرای ثبت سفارش

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/
tell://+9855441824


 

 

 


