
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب درب مغازه

امروزه اکثر )Shop-Door-Installation-Polycarbonate-Shutters:(کرکره پلی کربنات نصب درب مغازه

ا نیز هتر است و میزان امنیت آنها راحتاند. استفاده از این کرکرههای برقی دادههای قدیمی جای خود را به کرکرهکرکره

ها نیز مقاوم ها در برابر شدیدترین ضربهباشد. یکی از انواع کرکره برقی، کرکره پلی کربنات است. این کرکرهبیشتر می

 ها پلی کربنات دارای مزایای دیگری همچون ضد اشعههای ضد سرقت و نشکن شهرت دارند. کرکرههستند و به کرکره

UV ها در کنند. از این کرکرهطور کامل از ساختمان محافظت میهمین دلیل به، ضد حریق و استحکام باال هستند و به

کرکره پلی  های مختلفی است. در این مطلب قصد داریم شمارا باشود و دارای انواع و مدلهای مختلفی استفاده میمکان

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمو نمایندگی کربنات نصب درب مغازه

 نواع کرکره پلی کربنات نصب درب مغازها

های این کرکره شفاف است و حتی در زمان واهد داشت. تیغهجلوه بسیار مناسبی خ کرکره پلی کربنات در مغازه استفاده از

های ها پلی کربنات از جنسشود. کرکرهمشاهده است و همین امر باعث افزایش فروش میبسته بودن مغازه داخل آن قابل

باشد. اص میها مناسب مکانی خهای آن باهم متفاوت است. هرکدام از این مدلشده است و جنس و طرح تیغهمختلفی ساخته

 :اند ازطورکلی انواع کرکره پلی کربنات نصب درب مغازه عبارتبه

 ترین نوع کرکره پلی کربنات است. این کرکره از ترکیب پلی کربنات با آهن، ای مقاومای: کرکره لولهکرکره لوله

س این فلزها قرار هایی از جنهای این مدل کرکره لولهر میان تیغهشود. درواقع دآلومینیوم و یا استیل ساخته می

شود اما مدل استیل بیشترین مقاومت زدگی میشود زیرا معموالً دچار زنگگیرد. از لوله آهنی کمتر استفاده میمی

 .شودد، استفاده میها که به امنیت زیادی نیاز دارنهایی مانند طالفروشیباشد. از این کرکره در مغازهرا دارا می

 های غضروف دار یا کرکره غضروف دار: یکی دیگر از انواع کرکره پلی کربنات نصب درب مغازه، کرکره

تر است و های آن نازکشود اما ضخامت تیغهای ساخته میزواری است. این کرکره نیز شبیه به کرکره لوله

ن کرکره نیز مدل استیل دارای مقاومت و طول عمر شود. در ایهایی تخت استفاده میجای لوله از غضروفبه

 .بیشتری است

 ها در های پلی کربنات هستند که از آنای نیز یکی از انواع کرکرههای شفاف یا شیشهکرکره شفاف: کرکره

شود و ضمن ظاهر زیبا از شود. این کرکره از مواد نانو پلیمری و کامپوزیت استفاده میها استفاده میمغازه

توان بندی متنوعی است و برای زیبایی بیشتر میتحکام بسیار باالیی برخوردار است. کرکره شفاف دارای رنگاس

 .های آن از نوارهای رنگی استفاده کرددر میان تیغه

 نصب کرکره پلی کربنات درب مغازه

های کوچک و بزرگ استفاده کرد. زهتوان برای مغاها میشوند و از آنهای مختلف تولید میکرکره پلی کربنات در اندازه

دقت و مهارت زیادی نیاز ها بهها را نصب نماید چراکه نصب این کرکرهتواند این کرکرهباید توجه داشت که خود فرد نمی

های مجاز بسپارید تا را به نیروی متخصص و نمایندگی نصب کرکره پلی کربنات مغازه رو بهتر است کاردارد؛ ازاین

ها نیز با نصب بر این کرکرهفزایش یابد. موتور قابلاختاللی در باز و بسته شدن کرکره ایجاد نشود و میزان امنیت آن نیز ا

شود اما اگر ای از موتورهای ساید و اروپایی استفاده میهای سنگین و لولهتوجه به وزن کرکره متفاوت است. برای کرکره

 .توان از موتورهای توبوالر استفاده کردکرکره دارای وزن سبک باشد می

 مغازه قیمت کرکره پلی کربنات نصب درب

های آن متفاوت است؛ و میزان قیمت نهایی کرکره ثابت نیست چراکه مدل کرکره پلی کربنات نصب درب مغازه میزان قیمت

 :اند ازبه عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارت
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 برند اروپایی ها و برندهای مختلفی هستند معموالً قیمت ها دارای مارکمارک و برند کرکره: این نوع کرکره

 .ها استبیشتر از سایر مارک

 های ها از مواد پلی کربنات و آلومینیوم و یا استیل است، مدلشد جنس این کرکره طور که گفتهجنس کرکره: همان

 .ها نیز بیشتر استاستیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

 کاررفته در کرکره نیز در میزان قیمت آن تأثیرگذار استبندی کرکره: نوع رنگ بهرنگ. 

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

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

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

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

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

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

 .ها اطالع یابیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهد فروش شرکت دیدهبا واح

 هافروش کرکره پلی کربنات نصب درب مغازه

را خریداری کنید اما اگر قصد خرید این  کرکره پلی کربنات نصب در مغازه های مختلفیها و فروشگاهتوانید از سایتشما می

کننده بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت عرضهدهکنیم خرید خود را از شرکت دیها را دارید ما به شما پیشنهاد میکرکره

نمایند و ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میباشد و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کربنات میتمامی مدل

و باشد های نصب در سراسر ایران میکند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیمحصوالت خود را با گارانتی عرضه می

 .دهدکار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام می

 نصب درب مغازه و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

های فروش آن در شهر خود مراجعه کرد تا کرکره را باقیمت باید به نمایندگی نصب کرکره پلی کربنات مغازه برای خرید و

ای مختلف های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهبهتر و کیفیت مناسب خریداری نمایید، 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: 681سوم مرکزی، پالک 

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

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میها میکرکره پلی کربنات برای مغازه

 .های ذکرشده تماس برقرار نماییدهای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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