
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب روی درب اتوماتیک

) Polycarbonate Shutters Automatic Doorکرکره پلی کربنات نصب روی درب اتوماتیک

):Installationهای تجاری و اداری از درب های متفاوتی مانند پارکینگ منازل و درب مجتمعامروزه برای مکان

 ای خود ازهای اتوماتیک شیشهد با سهولت انجام گردد بسیاری از افراد بر روی دربشود تا ترداتوماتیک استفاده می

های مختلفی ساخته ها و طرحها در جنسکنند تا امنیت ساختمان دوچندان شود این کرکرهاستفاده می های برقیکرکره

 شوندمی

از استحکام بسیار  کرکره پلی کربنات نصب روی درب اتوماتیک است، کرکره پلی کربنات ها برقییکی از انواع کرکره

سوزی ها ضد حریق و ضربه هستند درنتیجه از آتشباشد این کرکرهست و دارای انواع مختلفی میباالیی برخوردار ا

کرکره پلی  نماید. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعکنند و ساختمان را در برابر سرقت حفظ میساختمان جلوگیری می

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

 کانواع کرکره پلی کربنات نصب روی درب اتوماتی

 ها بیشترین امنیت را در میانشوند این کرکرهاز مواد پلی کربن با ترکیب آلیاژهای دیگر ساخته می ها پلی کربناتکرکره

ها و مراکزی که درب تر است. برای فروشگاهها نیز گرانباشند و به همین دلیل کمی قیمت آندارا می های برقیکرکره

های ضدضربه و نشکن هستند و از درب کرکره پلی کربنات شود چراکهها استفاده میهای دارند از این کرکراتوماتیک شیشه

های متفاوتی هستند و از انواع مختلفی برخوردارند ها دارای تیغهنمایند. این کرکرهخوبی محافظت میای اتوماتیک بهشیشه

 :زاند اها پلی کربنات نصب روی درب اتوماتیک عبارتبرخی از انواع کرکره

 باشد که از آلومینیوم تک جداره های پلی کربنات مییکی از انواع کرکره کرکره پانچ دار :کرکره پانچ دار

 .گیردها پانچ دار شکل میشود و کرکرهشده است درواقع طی فرآیندی ورقه آلومینیومی پانچ میساخته

 باشند می ایها لولهکرکره های پلی کربنات نصب روی درب اتوماتیککرکره زنوعی دیگر ا: ایکرکره لوله

اند و دارای مقاومت بسیار زیادی هستند از های آلومینیوم و یا استیل به هم متصل شدههای این کرکره با لولهتیغه

 .های خیلی بزرگ استفاده کردتوان برای درباین مدل می

 های این هنصب است تیغنیز بر روی درب اتوماتیک قابل کرکره غضروف دار: کرکره پلی کربنات غضروف دار

صورت تخت به هم متصل وسیله زوارهای استیل و یا آلومینیوم بهکرکره به شکل مستطیل و یا مربع هستند و به

 .اندشده

 کرکره :کرکره منحنی S باشد جنس این کرکره نیز های اتوماتیک مینصب بر روی دربشکل و یا منحنی نیز قابل

های به هم چسبیده هستند و صورت منحنیهای این کرکره بهباشد، تیغهاز آلومینیوم است و دارای منافذ کوچکی می

از بیشترین امنیت برخوردار است و برای  ایکرکره لوله های ذکر شدظاهر بسیار زیبایی دارند. در میان مدل

 .ها بهتر است از این مدل استفاده شودهایی همچون صرافی و طالفروشی و یا بانکفروشگاه

 پلی کربنات روی درب اتوماتیکنصب کرکره 

تواند آن را رو خود فرد نمیکاری دشوار است و نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد ازاین های پلی کربناتکرکره نصب

های مجاز بسپارید تا کارکرد کرکره دچار نصب نماید و باید کار نصب آن را به نیروی متخصص و ماهر و نمایندگی

 .ن امنیت آن افزایش یابداختالل نشود و میزا

های کوچک از موتور توبوالر تواند توبوالر و هم ساید باشد برای دربها هم مینصب بر روی این کرکرهموتور قابل

زیاد باشد باید از موتورهای توبوالر صنعتی و یا ساید استفاده کرد  کرکره پلی کربنات شود اما اگر طول و عرضاستفاده می

های اتوماتیک هستند و حداکثر عرض نصب بر روی انواع دربقابل ها پلی کربناتکرکره .جا گرددحتی جابهراتا کرکره به

 .تیغه نصب گردد 9باشد و برای هر مترمربع باید متر می 8نصب و ارتفاع قابل 5/6ها نصب آنقابل

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/
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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/


 

 

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب روی درب اتوماتیک

توان قیمت ثابتی برای آن در نظر گرفت چراکه قیمت متغیر است و نمی کرکره پلی کربنات نصب روی درب اتوماتیک قیمت

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

 :اند ازعبارت

 ها و برندهای مختلفی هستند معموالً قیمت برند اروپایی بیشتر رای مارکها دااین نوع کرکره :مارک و برند کرکره

 .باشدها میاز سایر مارک

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

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

 .ها نیز بیشتر استاستیل 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 تیغهمیابد؛ بنابراین کرکره هراندازه میزان ضخامت تیغه بیشتر باشد استحکام آن نیز افزایش

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

 باشند، دارای گارانتی یکسان نمی های پلی کربناتکرکره تمامی :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

اطالع هستید به شما پیشنهاد اگر قصد خرید کرکره پلی کربنات نصب روی درب اتوماتیک را دارید و از میزان قیمت آن بی

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

 ب اتوماتیکفروش کرکره پلی کربنات نصب روی در

برای  کرکره پلی کربنات رسانند اما اگر قصد خریدمغازه را به فروش می کرکره پلی کربنات های مختلفیها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید این شرکت کنیم خرید خود را از شرکت دیدهخود دارید ما به شما پیشنهاد می درب اتوماتیک

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

های نصب در سراسر ایران کنند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگینمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمی

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

 در شهرهای مختلف و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب روی درب اتوماتیک برای خرید

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

 :اند ازعبارت

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

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

 .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%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%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/
tell://+9855441824


 

 

 


