
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در پارکینگ مجتمع

)Polycarbonate shutters installed in complex parking کرکره پلی کربنات نصب در پارکینگ مجتمع

ترین ها دارای انواع مختلفی هستند از پرفروششود این کرکرهاستفاده می کرکره برقی های مختلفی ازامروزه در مکان:(

 کرکره پلی کربنات باشدمی کرکره پلی کربنات در درجه اول کرکره آلومینیومی و سپس ها برقی در بازار ایرانکرکره

ها ظاهری شفاف و زیبا دارند و از باشد و استحکام و کیفیت باالیی برخوردار است. این کرکرهدارای انواع مختلفی می

اند و به همین دلیل حتی با ضربه شدهختههای متنوعی برخوردارند و از مواد کامپوزیت و نانو پلی کربنات سابندیرنگ

ها، ها، مغازههای متفاوتی مانند فروشگاهنصب در مکانقابل ها پلی کربناتکرکره .شوندشدید دچار شکستگی نمی

ها نیز استفاده کرد و میزان امنیت توان برای درب پارکینگباشد از این کرکره میها میها و صرافیها، بانکطالفروشی

و  کرکره پلی کربنات نصب در پارکینگ مجتمع ها را افزایش داد. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعازل و پارکینگمن

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمنمایندگی

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در پارکینگ مجتمع

مزایای  ها دارایاند تمامی این کرکرهشدههای مختلفی هستند و از مواد متفاوتی ساختهدارای جنس ها پلی کربناتکرکره

صورت نشکن است ها بهباشد و شیشه آنمی های برقیکرکره بیشتر از تمامی کرکره پلی کربنات فراوانی هستند میزان امنیت

هستند و به همین  UV ها ضد حریق و ضد اشعهشود؛ همچنین این کرکرهها نیز دچار شکستگی نمیو با شدیدترین تصادف

 کرکره پلی کربنات نصب در پارکینگ مجتمع نمایند. برخی از انواعمحافظت میطور کامل دلیل از پارکینگ شما به

 :اند ازعبارت

 باشد کرکره زواری یا نیز می نصب در پارکینگ مجتمعها پلی کربنات که قابلکرکره یکی از انواع :کرکره زواری

های آن با شده است و تیغهباشد این کرکره از ترکیب پلی کربنات با استیل و یا آلومینیوم ساختهغضروف دار می

اند دوام و استحکام مدل استیل بیشتر از مدل آلومینیومی هایی از جنس استیل و یا آلومینیوم از هم جداشدهروفغض

 .باشدمی

 هایی از وسیله لولههای آن بهباشد که تیغهمی ایکرکره لوله ها پلی کربناتکرکره نوعی دیگر از :ایکرکره لوله

های بزرگ استفاده های عریض و پارکینگاند از این کرکره برای دربدهجنس استیل و یا آلومینیوم به هم متصل ش

 .باشدمی های پلی کربناتکرکره ای بیشتر از تمامیشود، میزان امنیت و دوام کرکره لولهمی

 باشد که از کامپوزیت و مواد نانو پلیمری ای میکرکره شیشه کرکره پلی کربنات نوعی دیگر از :ایکرکره شیشه

بندی ها استفاده کرد کرکره شفاف دارای رنگتوان در پارکینگ مجتمعها نیز میشده است از این کرکرههساخت

 .های پارکینگ هماهنگ کردتوان رنگ آن را با سنگمتنوعی است و می

 نصب کرکره پلی کربنات پارکینگ مجتمع

اندازه درب توانید با توجه بهباشد و شما میهای مختلف میدارای اندازه ها پلی کربنات نصب در پارکینگ مجتمعکرکره

متر و بیشترین ارتفاع  5/6ها نصب این کرکرهد طول و عرض دلخواه را انتخاب نمایید. بیشترین عرض قابلپارکینگ خو

عدد تیغه وصل شود که تقریباً وزن  9ها بهتر است در هر مترمربع باشد برای نصب این کرکرهمتر می 8ها نصب آنقابل

رو ها نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد ازاینن کرکرهکیلوگرم خواهد بود. نصب ای 11هر مترمربع آن چیزی حدود 

های مجاز و نیروی متخصص بسپارید تا اختاللی در باز و را به نمایندگی کرکره پلی کربنات پارکینگ بهتر است کار نصب

که باشد اما ازآنجاییها بیشتر توبوالر میبسته شدن درب ایجاد نشود، موتور مورداستفاده برای حرکت درآوردن این کرکره

توبوالر صنعتی و یا موتور ساید  باشد بهتر است برای نصب آن از موتور کرکرههای پارکینگ اکثراً سنگین میوزن کرکره

های های سنگین مناسب نیست و بهتر است برای درباستفاده نمایید؛ همچنین استفاده از موتورهای چینی برای کرکره

 .سنگین از موتورهای اروپایی استفاده نمایید

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در پارکینگ مجتمع

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.pinterest.com/pin/354447433169156115/
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-%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-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

 

فت چراکه توان قیمت ثابتی برای آن در نظر گرمتفاوت است و نمی کرکره پلی کربنات نصب در پارکینگ مجتمع قیمت

 :اند ازمیزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارت

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

 یمت برند اروپایی بیشتر ها و برندهای مختلفی هستند معموالً قها دارای مارکاین نوع کرکره :مارک و برند کرکره

 .باشدها میاز سایر مارک

 های ها از مواد پلی کربنات و آلومینیوم و یا استیل است، مدلطور 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 مییشتر از سایر کرکرهب

 باشند، های پلی کربنات دارای گارانتی یکسان نمیتمامی کرکره :میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره

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

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

 .کنند اما همین هزینه بیشتر امنیت کرکره شمارا تضمین خواهد کردها دریافت میبیشتری برای نصب این کرکره

شما پیشنهاد  اطالع هستید بهرا دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات نصب در پارکینگ مجتمع 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 پارکینگ مجتمع

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

کنیم خرید خود را از شرکت را دارید ما به شما پیشنهاد می کرکره پلی کربنات را خریداری نمایید اما اگر قصد خرید مجتمع

ها باشد و در ساخت این کرکرهمی کرکره پلی کربنات هایکننده تمامی مدلبان گستر قائم انجام دهید این شرکت عرضهدیده

کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمرغوب و باکیفیت استفاده میاز مواد 

 .دهدباشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام میهای نصب در سراسر ایران مینمایندگی

 تمع در شهرهای مختلفپارکینگ مج و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

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

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

 :اند ازشهرهای مختلف عبارت

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

 09121383250تلفن فروش:  021 5541821. تلفن ویژه: 681سوم مرکزی، پالک 

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

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

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای 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
tell://+9855441824


 

 

 


