
 

 

 هاکرکره پلی کربنات نصب در مغازه

یکی از  کرکره پلی کربنات)Polycarbonate shutters installed in shops:(هاکرکره پلی کربنات نصب در مغازه

هایی است که شود اما این کرکره بیشتر مناسب محیطهای مختلفی استفاده میباشد که از آن در مکانها برقی میانواع کرکره

ها بسیار متداول فروشی، صرافی و بانکهایی مانند طالبه امنیت زیادی نیاز دارد. مثالً استفاده از این کرکره در مغازه

 .شودنوعی کرکره ضد سرقت و نشکن محسوب میاست. میزان ایمنی این کرکره بسیار باالست و به

دهد. این کرکره دارای باشد و نمایی زیبا به مغازه میهای دیگر نیز مینصب بر روی درب مغازهقابل کرکره پلی کربنات

شود در زمان بسته بودن مغازه نیز داخل های آن بسیار شفاف است، همین تیغه شفاف باعث میبندی متنوعی است تیغهرنگ

انواع کرکره پلی کربنات نصب در  مشاهده باشد و مشتریان مغازه افزایش یابد. در این مطلب قصد داریم شمارا باآن قابل

 .آشنا نماییم هاازهمغ

 هاانواع کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

ها استفاده کرد؛ اما توان برای مغازهها میهای مختلفی هستند. از بیشتر مدلها و مدلهای پلی کربنات دارای تیغهکرکره

انواع کرکره پلی کربنات نصب  طورکلی برخی ازدهند و امنیت بیشتری دارند. بهبرخی از انواع جلوه بهتری به مغازه می

 :اند ازعبارت هادر مغازه

 ها از مواد پلیمری و پلی کربناتهایی شبیه به شیشه است اما جنس این تیغهکرکره شفاف: کرکره شفاف دارای تیغه 

توان بندی متنوعی برخوردار است و میباشد. کرکره شفاف از رنگشده است و ضد خش و شکستگی میساخته

های داخل رنگ کرکره را با توجه به سبک دکوراسیون مغازه خود انتخاب کرد. از کرکره شفاف بیشتر در مغازه

توان برای ای است که از آن میکرکره آینه نامشود. البته این مدل کرکره دارای نوع دیگری بهپاساژ استفاده می

 .های مسکونی و پارکینگ منازل استفاده کرددرب مجتمع

 های کرکره پلی کربنات است که تیغه آن از ترکیب ها غضروفدار نیز یکی از مدلدار: کرکرهکرکره غضروف

اند و ظاهر بسیار ند آجر به هم متصل شدههای این کرکره مانشده است. تیغهپلی کربنات با استیل یا آلومینیوم ساخته

 .زیبایی دارند

 های این باشد. تیغهای میکرکره لوله هاانواع کرکره پلی کربنات نصب در مغازه ای: یکی دیگر ازکرکره لوله

 .اند و میزان استحکام و ایمنی آن بسیار زیاد استیا آلومینیوم به هم متصل شده هایی از جنس استیلکرکره با لوله

 هانصب کرکره پلی کربنات مغازه

توان اندازه و مدل دلخواه را با توجه به ابعاد مغازه ها را دارند. مینصب بر روی انواع مغازهها پلی کربنات قابلیت کرکره

 هانصب کرکره پلی کربنات مغازه ها برقی هستند. برایی وزن کمتری نسبت به کرکرهها داراخود سفارش داد. این کرکره

ه توان از موتورهای توبوالر یا ساید استفادها میعدد تیغه نصب کرد و برای برقی کردن این کرکره 9در هر مترمربع باید 

 .کرد

های سبک، موتور برای انتخاب موتور باید وزن کرکره را در نظر گرفت پس از محاسبه متراژ کرکره، بر روی کرکره

شود. کار نصب کرکره پلی کربنات نیاز به تخصص و مهارت های سنگین موتور ساید نصب میتوبوالر و بر روی کرکره

های مجاز نصب ها را به نمایندگیرو بهتر است کار نصب این کرکرهنتواند آن را نصب نماید ازایدارد و خود فرد نمی

 .صورت اصولی و درست نصب گردندبسپارید تا به

 هاقیمت کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

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://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/
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https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/


 

 

توان قیمت ثابتی برای رو نمیهای آن متفاوت است؛ ازاینمتغیر است چراکه مدل کرکره پلی کربنات نصب در مغازه قیمت

 :اند ازر نظر گرفت و میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارتآن د

 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، مدلاین کرکرهطور که گفته شد جنس جنس 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 کرکره پلی کربنات دارای ضخامت وزن و ضخامت تیغه کرکره: تیغه

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

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

 باشند، لی کربنات دارای گارانتی یکسان نمیهای پمیزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

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

 های نصب دارای هزینه نصب: دستمزد نصاب نیز در قیمت نهایی کرکره تأثیرگذار است. برخی از نمایندگی

صورت صحیح کنند اما نصب کرکره را بهدلیل هزینه بیشتری دریافت می تخصص و سابقه زیادی هستند به همین

 .دهند و به تعمیر دوباره نیاز نخواهد شدانجام می

کنیم با اطالع هستید به شما پیشنهاد مین بیرا دارید و از میزان قیمت آ هاکرکره پلی کربنات نصب در مغازه اگر قصد خرید

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

 هافروش کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

صورت توانید خرید خود را بها میرسند. شمهای مختلف به فروش میدر فروشگاه هاها نصب در مغازهانواع کرکره تمامی

کنیم خرید خود دارید ما به شما پیشنهاد می کرکره پلی کربنات برای مغازه حضوری یا اینترنتی انجام دهید اما اگر قصد خرید

باشد و در های کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلبان گستر قائم انجام دهید این شرکت عرضهخود را از شرکت دیده

کند؛ همچنین نمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میساخت این کرکره

باشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد های نصب در سراسر ایران میاین شرکت دارای نمایندگی

 .دهدروز انجام می

 هانصب در مغازه رکره پلی کربناتو نصب ک های فروشنمایندگی

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

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای باقیمت بهتر و کیفیت مناسب خریداری نمایید، 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 

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

های خود با توانید برای ثبت سفارشکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میها میکرکره پلی کربنات برای مغازه

 .های ذکرشده تماس برقرار نماییدشماره

 بگیرید تماس کسب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان جهت

 

https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/
tell://+9855441824/
tell://+9855441824/


 

 



 

 

 


