
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ شوش

) Polycarbonate shutters installed in the passage ofکرکره پلی کربنات نصب در پاساژ شوش

):Susaشود تا نمای ساختمان استفاده می های برقیکرکره های قدیمی ازجای کرکرهها و پاساژها بهامروزه در اغلب مغازه

های متفاوتی ها و درهای برقی دارای انواع مختلفی هستند و از قیمتنیز افزایش یابد، کرکرهزیباتر شود و میزان امنیت آن 

های مختلفی است و به علت میزان امنیت باشد که دارای مدلمی کرکره پلی کربنات ،کرکره برقی برخوردارند، یکی از انواع

نیز  کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ شوش. دار استها برخورباال و ظاهر زیبا از قیمت بیشتری نسبت به سایر کرکره

باشد که جلوه بسیار زیبایی به پاساژ بخشیده است. در این نوشتار قصد داریم شمارا با ین مدل میهای شفاف ایکی از کرکره

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمو نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ شوش انواع

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ شوش

یبا جلوه داده است. شده است که ظاهر آن را بسیار شیک و زاستفاده های اتوماتیکیکرکره در پاساژ شوش تهران از

باشد و های مختلفی است اما کرکره این پاساژ از مدل شفاف میشده دارای انواع و مدلای که در این پاساژ استفادهکرکره

شده است و به علت از ماده پلی کربن ساخته کرکره شفاف .هستند کرکره پلی کربنات شفاف های پاساژ مجهز بهبیشتر مغازه

ه دارد ظاهر آن شبیه شیشه است اما درواقع این کرکره از مقاومت بسیار باالیی برخوردار است و نشکن شفافیت باالیی ک

تواند از مغازه صورت کامل میبودن آن است؛ بنابراین به UV ها ضد حریق و ضد اشعهباشد مزیت دیگر این کرکرهمی

 .شما حفاظت نماید

توان رنگ آن را ای و... هستند که میمسی، دودی، طالیی، برنزی، شیشه های مختلفی ماننددارای رنگ های شفافکرکره

ها از مواد دیگری مانند فایبرگالس، آلومینیوم و استیل استفاده با دکوراسیون مغازه خود هماهنگ کرد، در ساخت این کرکره

ها متنوعی شده است. تمامی این مدل های پلی کربناتکرکره ها باعث به وجود آمدنشود و همین مواد اولیه و طراحی آنمی

ها ها و بانکهای استیل بیشتر است و از این مدل برای صرافیاز استحکام یکسانی برخوردار نیستند مثالً امنیت و دوام مدل

 .باشدشود اما دوام مدل آلومینیومی مقداری کمتر میاستفاده می

هایی از جنس آلومینیوم و یا استیل ترکیب کرد ضخامت این توان با تیغهرا می کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ شوش

 5گردند که کیفیت متری عرضه میمیلی 5و  3، 2های در اندازه کرکره پلی کربنات شفاف هایها متفاوت است و تیغهتیغه

های داخل های پاساژ دارد این است که به علت شفافیت باال جنسمتری آن بیشتر است. مزیتی که این کرکره برای مغازهمیلی

توان از طریق منافذ کرکره داخل ویترین را حتی هنگام بسته بودن مغازه میگذارد و خوبی به نمایش میویترین را به

 .مشاهده کرد و همین امر سبب زیبایی مغازه و افزایش فروش آن خواهد شد

 نصب کرکره پلی کربنات پاساژ شوش

های مختلف و فروشگاه هانصب بر روی مغازهشوند و قابلهای مختلفی ساخته میها و شکلدر اندازه ها پلی کربناتکرکره

باشد برای نصب این متر می 8ها نصب آنمتر و بیشترین ارتفاع قابل 6ها نصب این کرکرهباشند بیشترین عرض قابلمی

کیلوگرم خواهد  11عدد تیغه وصل شود که تقریباً وزن هر مترمربع آن چیزی حدود  9ها بهتر است در هر مترمربع کرکره

را  کرکره پلی کربنات مغازه رو بهتر است کار نصبا نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد ازاینهبود. نصب این کرکره

 های مجاز و نیروی متخصص بسپاریدبه نمایندگی

ها بیشتر توبوالر تا اختاللی در باز و بسته شدن درب ایجاد نشود، موتور مورداستفاده برای حرکت درآوردن این کرکره

که وزن درب شما سنگین باشد بهتر است برای نصب آن از موتور کرکره توبوالر صنعتی و یا یباشد اما درصورتمی

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

نصب در پاساژ  کرکره پلی کربنات که کار نصبهای سنگین از موتورهای اروپایی استفاده نمایید. الزم به ذکر است درب

 .شده استبان گستر قائم انجامتوسط نمایندگی دیده شوش

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/
http://www.saharadoors.com/rolling-shutters.html
http://www.saharadoors.com/rolling-shutters.html
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/
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-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ شوش

ها روزانه در توان قیمت ثابتی در نظر گرفت چراکه قیمت این کرکرهنمی کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ شوش برای

 :اند ازان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارتحال تغییر است و میز

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

 بندی متنوعی است و نوع رنگ در میزان قیمت آن تأثیرگذار استاین کرکره دارای رنگ :رنگ کرکره. 

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

 .استها نیز بیشتر استیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

 متر است میلی 6تا  2های مختلفی مابین دارای ضخامت کرکره پلی کربنات تیغه :وزن و ضخامت تیغه کرکره

های ضخیم های دارای تیغههراندازه میزان ضخامت تیغه بیشتر باشد استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین کرکره

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

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

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

کنیم با واحد فروش اطالع یابید به شما پیشنهاد می کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ شوش خواهید از میزان قیمتاگر می

 .ها آشنا نمایدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید تا شمارا با میزان قیمت و مشخصات کرکرهشرکت دیده

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ شوش

خرید  رسانند اما اگر قصدرا به فروش می کرکره پلی کربنات پاساژ شوش هایی مانندهای مختلفی کرکرهها و سایتفروشگاه

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

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

های نصب در سراسر ایران کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیبا گارانتی عرضه می نمایند و محصوالت خود رامی

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

 پاساژ در شهرهای مختلف و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها مراجعه نمایید های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب در پاساژ شوش نصب برای خرید و

در شهرهای مختلف  کرکره پلی کربنات های فروش و نصبا محصولی با گارانتی به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگیت

 :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: 681سوم مرکزی، پالک 

  تلفن: 2نمایندگی فروش در کرمانشاه: آدرس: کرمانشاه، شهردار سابق، معلم شرقی، ساختمان سینا، طبقه .

 09187306384و  083 37299463

  :و  011 33350494نمایندگی فروش در مازندران آدرس: ساری، میدان امام، بلوار دانشجو. تلفن

09119264757 

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

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

 .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-%da%86%db%8c%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-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c/
tell://+9855441824
tell://+9855441824


 

 

 


