
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ

کرکره پلی )passage-store-in-install-polycarbonate-Shutters:(کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ

های ها، مجتمعها، فروشگاههای برقی است که از آن درجاهای مختلفی مانند بانکیکی از انواع جدید کرکره کربنات

های مختلفی است. شود و دارای مدلهای مختلفی مونتاژ میشود. این کرکره در ضخامتستفاده میها و... امسکونی، سوله

ی هایبیشتر از مدل کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ کنند. برایها را برای مکانی خاص استفاده میهرکدام از مدل

 .کنندهای آن شفاف و زیبا است، استفاده میکه تیغه

کنند تا پاساژ جلوه بهتری شکل و یک رنگ نصب میبه یک کرکره پلی کربنات هاامروزه در اکثر پاساژها بیشتر مغازه

وان داخل آن را تشود چراکه در هنگام بسته بودن مغازه نیز میها باعث افزایش فروش میداشته باشد. استفاده از این کرکره

های آشنا نماییم و نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ مشاهده کرد. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواع

 .فروش و نصب آن در شهرهای مختلف را معرفی کنیم

 بنات نصب در مغازه پاساژانواع کرکره پلی کر

شوند. این کرکره دارای استحکام و مقاومت باالیی هستند. ضدضربه و نشکن محسوب می کرکره پلی کربنات تمامی انواع

 کرکره پلی کربنات .امنیت مغازه شمارا تأمین خواهد کرد کرکره پلی کربنات هستند، بنابراین UV ضد حریق و ضد اشعه

شکل و... هستند. دو مدل این کرکره که بیشتر در  Sای، شفاف، غضروف دار، پانچ دار، نند لولهدارای انواع مختلفی ما

 .پاساژ مورد استفاده قرار میگیرد، کرکره شفاف و غضروف دار هستند

 های این کرکره ا آهن است. تیغهکرکره غضروف دار: این کرکره ترکیبی از پلی کربنات با آلومینیوم، استیل و ی

شود و مدل استیل آن دارای زدگی کمتر استفاده میاند. از آهن به علت زنگوسیله این سه فلز به هم متصل شدهبه

 .استحکام و امنیت بیشتری است

 ره های این کرکشود. تیغهکرکره شفاف: کرکره شفاف از مواد پلی کربن، کامپوزیت و نانو پلیمری ساخته می

باشند. ها بسیار مستحکم و ضد نشکن میبسیار شبیه به شیشه هستند و از شفافیت باالیی برخوردارند اما همین تیغه

توان با ای و... است که میای، آینههای مختلفی مانند مسی، دودی، برنزی، شیشههای شفاف دارای رنگکرکره

های این نوع کرکره از توان در میان تیغهای زیبایی بیشتر میها را انتخاب کرد. برتوجه به سبک پاساژ یکی از آن

 .نوارهای رنگی استفاده کرد

 نصب کرکره پلی کربنات مغازه پاساژ

ها وزن سبکی دارند و های برقی خیلی دشوار نیست؛ چراکه این کرکرهبرخالف سایر کرکره های پلی کربناتکرکره نصب

توان نصب است و میقابل ها بر روی درب انواع مغازه در پاساژکرکره ز ندارد. اینها به قدرت و توان زیادی نیانصب آن

 .متر نصب کرد 8متر و ارتفاع  5/6های آن را تا عرض تیغه

ت اما اگر درب مغازه شما بزرگ باشد باید از موتورهای نصب بر روی این نوع کرکره بیشتر توبوالر اسموتورهای قابل

کار دشواری است و خود فرد  کرکره پلی کربنات پرقدرت مانند توبوالر صنعتی یا ساید استفاده نمایید. درهرصورت نصب

پارید تا های مجاز نصب بسها را به نمایندگیرو بهتر است کار نصب این کرکرهها را نصب نمایید ازاینتواند آننمی

 .صورت اصولی نصب شوند و به تعمیر نیاز پیدا نکنندبه

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ

https://iranpcs.com/category/%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.hvpshutters.co.uk/shop-front-shutters.php
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/


 

 

های ها دارای مدلاین کرکره توان قیمت ثابتی در نظر گرفت. چراکهنمی های پاساژکرکره پلی کربنات نصب در مغازه برای

ها روزانه در حال تغییر است. میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد مختلف هستند و قیمت این کرکره

 :اند ازبرخی از این عوامل عبارت

 شود و ده میهای بیشتری برای کرکره استفاابعاد کرکره: هراندازه طول و عرض درب مغازه بیشتر باشد، از تیغه

 .یابددرنتیجه میزان قیمت آن نیز افزایش می

 ها دارای قیمت متفاوتی بندی متنوعی است. این رنگطور که گفته شد این کرکره دارای رنگرنگ کرکره: همان

 .هستند و نوع رنگ در میزان قیمت آن تأثیرگذار است

 های ی کربنات، آهن، آلومینیوم و یا استیل است، مدلها از مواد پلهای این کرکرههای کرکره: جنس تیغهجنس تیغه

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

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

 .یابدو خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش میهراندازه میزان گارانتی کرکره 

  هزینه نصب: هزینه نصب کرکره نیز در میزان قیمت نهایی آن تأثیرگذار است. اگر کار نصب این کرکره توسط

شود. همین هزینه بیشتر امنیت های مجاز و باتجربه صورت بگیرد معموالً هزینه بیشتری دریافت مینمایندگی

 .کند؛ بنابراین پول کافی برای نصب کرکره در نظر بگیریدرکره شمارا تضمین میک

کنیم با واحد فروش اطالع یابید به شما پیشنهاد می پلی کربنات نصب در مغازه پاساژکرکره  اگر قصد دارید از میزان قیمت

ها بخواهید شمارا در انتخاب کرکره مناسب و میزان قیمت آن بان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از آنشرکت دیده

 .راهنمایی نمایند

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ

را خریداری کنید؛ اما اگر قصد خرید  کرکره پلی کربنات نصب در مغازه پاساژ صورت حضوری یا اینترنتیتوانید بهشما می

بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت کنیم خرید خود را از شرکت دیدهها را دارید، ما به شما پیشنهاد میاین کرکره

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

های نصب در سراسر ایران کند. این شرکت دارای نمایندگینمایند. همچنین محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمی

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

 نصب در مغازه پاساژ و نصب کرکره پلی کربنات فروشهای نمایندگی

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

ی در شهرها کرکره پلی کربنات های فروش و نصبتا محصولی باکیفیت و ضمانت به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازمختلف عبارت

 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 

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

های خود با توانید برای ثبت سفارشکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میمی کرکره پلی کربنات مغازه پاساژ

 .های ذکرشده تماس برقرار نماییدشماره

 بگیرید تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان

 

 

https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%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/
tell://+9855441824/


 

 

 


