
 

 

 کرکره پلی کربنات کافه کتاب

 های برقیکرکره استفاده از )Book-Cafe-In-Install-Polycarbonate-Shutters:(کرکره پلی کربنات کافه کتاب

ها دارای انواع مختلفی شود. این کرکرهمی در اماکن عمومی و منازل سبب جلوگیری از به هدر رفتن انرژی و تردد آسان

شود جنس این استفاده می کرکره پلی کربنات کافه کتاب های کتاب ازهایی همچون فروشگاهباشند، امروزه برای محیطمی

باشد؛ است و از مقاومت باالیی برخوردار می کرکره ضد حریق باشد و بسیار شفاف است، اینکرکره از مواد پلی کربن می

ا ندارد و همین سروصدای کم و ضد حریق بودن باعث سروصد های برقیکرکره مانند سایر کرکره پلی کربنات همچنین

کافه  کرکره پلی کربنات هایی مانند کافه کتاب از آن استفاده کرد. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعشود در محیطمی

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمکتاب و نمایندگی

 انواع کرکره پلی کربنات کافه کتاب

که برای کافه کتاب  های پلی کربناتکرکره ترطورکلی بیشباشد، بههای مختلفی میدارای مدل کرکره پلی کربنات کافه کتاب

ای و ایرانی هستند قیمت برند آلمانی بیشتر است و از کیفیت باالتری گیرند شامل سه برند آلمانی، کرهمورداستفاده قرار می

اخت ایران ها سباشد اما باید توجه داشت که در بازار ایران هیچ وارداتی وجود ندارد و تمامی این کرکرهبرخوردار می

شده است و مواد اولیه آن آلمانی ای این است که آن کرکره طبق اصول آلمان ساختههستند و منظور از کرکره آلمانی یا کره

کافه کتاب  کرکره پلی کربنات .توان این برندها را از هم تشخیص داد و تنها باید به فروشنده اعتماد کردباشد و معموالً نمیمی

 :اند ازشود که عبارتتلفی میهای مخشامل مدل

 گیردکه برای کافه کتاب مورداستفاده قرار می های پلی کربناتکرکره نوعی از :ایکرکره پلی کربنات شیشه 

تفاده هستند این مدل بسیار شفاف است و ظاهر این کرکره شبیه به آینه است و در صورت اس ایهای شیشهکرکره

از آن کافه کتاب شما بسیار شیک به نظر خواهد رسید جنس این کرکره از مواد نانو پلیمر است و ضمن ظاهر 

 .و حریق بسیار مقاوم است UV ظریف و زیبا در برابر ضربه و اشعه

 کرکره  ودشها استفاده میکه برای کافه کتاب های پلی کربناتکرکره نوعی دیگر از :رکره پلی کربنات پانچ دارک

خوبی نور از این باشد که بهباشد جنس این کرکره از آلومینیوم تک جداره است و دارای منافذی باز میمی پانچ دار

نسبت به  کرکره پلی کربنات نمایند، میزان استحکام این نوعکند و از تاریکی محیط جلوگیری میمنافذ عبور می

 .تر استها مقداری پایینسایر کرکره

 های آن با وجود دارد که تیغه کرکره پلی کربنات کافه کتاب نوعی دیگر از: پلی کربنات غضروف دار کرکره

ها متفاوت است و اند ضخامت این کرکرههای تختی که از جنس آلومینیوم یا استیل است به هم متصل شدهغضروف

 .نیز شهرت دارد کرکره زواری تر باشد از امنیت بیشتری برخوردار است این کرکره بههراندازه کرکره ضخیم

 وسیله لوله استیل و یا آلومینیوم به هم متصل های آن بهتیغه ایای: کرکره پلی کربنات لولهپلی کربنات لوله کرکره

های شفاف و های به هم متصل شده است. برای کافه کتاب بیشتر از مدلاند و ظاهر این کرکره شبیه به لولهشده

هایی همچون کافه کتاب مناسب اد است و برای محیطای زیهای لولهشود، مقاومت مدلغضروف دار استفاده می

ها توانید رنگ کرکره را با دکوراسیون کافه کتاب خود هماهنگ نمایید؛ چراکه این کرکرهنیست؛ همچنین شما می

خواهید داخل فروشگاه شما همیشه پیدا باشد بهتر است رنگ شفاف بندی متنوعی برخوردارند اما اگر میاز رنگ

 .اری نماییدآن را خرید

 نصب کرکره پلی کربنات کافه کتاب

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

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

کیلوگرم خواهد  12عدد تیغه وصل شود که تقریباً وزن هر مترمربع آن چیزی حدود  9ها بهتر است در هر مترمربع کرکره

برای کافه کتاب این است که این کرکره دارای خاصیت آنتی استاتیک است و  کرکره پلی کربنات بود از مزایای نصب

توانید چند نماید و شما میها جلوگیری میز نشستن گردوغبار بر روی کتابکند و درنتیجه اگردوغبار را به خود جذب می
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ها نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد و خود فرد راحتی کرکره را با آب شستشو دهید. نصب این کرکرهبار بهوقت یک

های مجاز و نیروی را به نمایندگی کرکره پلی کربنات کافه کتاب رو بهتر است کار نصبتواند آن را نصب نماید ازایننمی

استفاده  های سبککرکره و بسته شدن درب ایجاد نشود، ؛ بهتر است برای کافه کتاب از متخصص بسپارید تا اختاللی در باز

 .نمایید تا موتور توبوالر بر روی آن نصب کنید و از میزان سروصدای کرکره کاسته شود

 قیمت کرکره پلی کربنات کافه کتاب

ای آن در نظر گرفت چراکه میزان قیمت نهایی توان قیمت ثابتی برکافه کتاب متغیر است و نمی کرکره پلی کربنات قیمت

 :اند ازکرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارت

 ها و برندهای مختلفی هستند معموالً دارای مارکها طور که گفته شد این نوع کرکرههمان :مارک و برند کرکره

 .باشدها میقیمت برند آلمانی بیشتر از سایر مارک

 های تر از مدلای گرانهای لولهبا توجه به مدل آن متفاوت است معموالً مدل دل کرکره: قیمت کرکره پلی کربناتم

 .باشندغضروف دار می

 متر است میلی 6تا  3های مختلفی مابین دارای ضخامت کرکره پلی کربنات تیغه :وزن و ضخامت تیغه کرکره

های ضخیم های دارای تیغهاستحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین کرکرههراندازه میزان ضخامت تیغه بیشتر باشد 

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

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

 .یابدیمت آن نیز افزایش میهراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد ق

کنیم با واحد اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات کافه کتاب اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهفروش شرکت دیده

 کافه کتابفروش کرکره پلی کربنات 

 کرکره پلی کربنات رسانند اما اگر قصد خریدرا به فروش می کرکره پلی کربنات کافه کتاب های مختلفیها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید این شرکت کنیم خرید خود را از شرکت دیدهبرای کافه کتاب دارید ما به شما پیشنهاد می

ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده باشد و در ساخت این کرکرهمی ه پلی کربناتکرکر 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

 کافه کتاب در شهرهای مختلف و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا های فروش و نصب آنکافه کتاب بهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات برای خرید و نصب

در شهرهای مختلف  کرکره پلی کربنات های فروش و نصبمحصولی 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: 681سوم مرکزی، پالک 

 33298441و  09141122334هتل مرمر. تلفن: نمایندگی فروش در تبریز: آدرس: تبریز، دروازه تهران، جنب 

041 

 شرقی.  4بنزین، نبش خیابان نمایندگی فروش در کرج: آدرس: کرج، شاهین ویال، بلوار باغستان، باالتر از پمپ

 026 34484553و  009203632022تلفن:

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/


 

 

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

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میکرکره پلی کربنات کافه کتاب می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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