
 

 

 تولید تیغه پلی کربنات

های برقی متفاوتی برای اماکنی امروزه از کرکره)Production of polycarbonate blades:(تولید تیغه پلی کربنات

های مختلفی هستند و از مواد شود. این کرکره دارای مدلها و... استفاده میها، سولههمچون درب پارکینگ، درب مغازه

 .ها با توجه به مواد تولیدشده متفاوت استاند. میزان استحکام و قیمت این کرکرهشدهمتفاوتی ساخته

ها باشد. این کرکرههای برقی که دارای ظاهر شفاف و بسیار زیبایی است کرکره پلی کربنات میدیدترین کرکرهیکی از ج

 UV ضمن دارا بودن ظرافت و زیبایی از استحکام و مقاومت بسیار باالیی برخوردارند و در برابر حرارت، ضربه، اشعه

نوعی نشکن اند و بهنشکن شهرت دارند و در برابر ضربه بسیار مقاومها ها پلی کربنات به کرکرهبسیار مقاوم هستند. کرکره

 .اییمآشنا نم تولید تیغه پلی کربنات شوند. در این مطلب قصد داریم شمارا بامحسوب می

 انواع تیغه پلی کربنات

ها ستحکام و طول عمر تمامی این تیغهشوند. میزان ابا توجه به جنس و مدل به انواع مختلفی تقسیم می های پلی کربناتتیغه

های پلی کربنات و ها بیشتر از سایر مدلها وجود دارند که میزان ایمنی و استحکام آنهایی از این تیغهبسیار باالست اما مدل

 :اند ازعبارت تیغه پلی کربنات طورکلی برخی از انواعهای برقی است. بهکرکره

 باشد. ها دارای ظاهری آجری شکل هستند و قطعات تیغه دارای اندازه کوچکی میهای شفاف: این مدل تیغهتیغه

ها و باشد. از این مدل برای درب پارکینگای میهای آن آینهار شفاف است و برخی از مدلها بسیظاهر این تیغه

 .باشدشود. جنس این تیغه از مواد نانو پلیمری و پلی کربنات میهای مسکونی استفاده میمجتمع

 هایی از یا غضروفها توسط زوار اند اما این تیغهشدههای زواری از پلی کربنات ساختههای زواری: تیغهتیغه

 .اند و به کرکره پلی کربنات غضروف دار یا زواری شهرت دارندجنس استیل یا آلومینیوم به هم متصل شده

 ای هستند این مدل تیغه نیز ترکیبی از پلی های لوله، تیغههای پلی کربناتتیغه ای: یکی دیگر از انواعهای لولهتیغه

ها ترین تیغهای استیل از مستحکمهایی از جنس استیل یا آلومینیوم است تیغه پلی کربنات لولهکربنات و لوله

که به امنیت زیادی نیاز دارند، مورداستفاده قرار ها ها و صرافیشود و برای اماکنی مانند طالفروشیمحسوب می

 .گیردمی

 ت این تیغه از آلومینیوم دار است در ساخ، تیغه پانچهای پلی کربناتتیغه دار: یکی دیگر از انواعهای پانچتیغه

 .وسیله دستگاه این آلومینیوم پانچ شده و دارای منافذ بازی هستندشود و بهدوجداره استفاده می

 نحوه تولید کرکره پلی کربنات

ها یا دهند. این تیغههای مختلف انجام میهای زیادی در سرتاسر ایران کار تولید تیغه پلی کربنات را در ضخامتکارخانه

شود که به آن تیغه پلی کربنات آلمانی گفته وسیله مواد اولیه آلمانی و طبق روش ساخت کشورهای اروپایی انجام میبه

های ایرانی تولید و روانه ها در کارخانهگردند. درهرصورت هر دو این مدل تیغهوسیله مواد چینی تولید میشود و یا بهمی

 .های اروپایی معموالً بیشتر استل عمر کرکرهشوند اما میزان استحکام و طوبازار می

شود اما ها با توجه به مدل از مواد مختلفی مانند مواد پلیمری، استیل، آلومینیوم و یا حتی آهن استفاده میدر ساخت این تیغه

وجه به درب مکان توانید جنس تیغه و اندازه آن را با تها مشترک است. شما میاستفاده از پلی کربن در تولید این کرکره

 .موردنظر خود سفارش دهید

 نصب تیغه پلی کربنات
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ها معموالً سبک است باشد چراکه وزن این تیغههای کرکره برقی میتر از سایر تیغههای پلی کربنات سادهمراحل نصب تیغه

درستی باز و ود تا درب بهعدد تیغه نصب ش 9ها در هر مترمربع باید و به قدرت زیادی نیاز ندارد. برای نصب این تیغه

 .کیلوگرم خواهد بود 12تا  9بسته شود و وزن هر مترمربع آن چیزی حدود 

ها بیشتر باشد کار نصب متر نصب کرد هراندازه ارتفاع و عرض تیغه 8متر و ارتفاع  5/6توان تا عرض ها را میاین تیغه

رو بهتر است کار ز به تخصص و مهارت باالیی دارد ازاینطورکلی نصب تیغه پلی کربنات نیاآن دشوارتر خواهد بود. به

ها ایجاد های مجاز و نیروی متخصص بسپارید تا اختاللی در باز و بسته شدن تیغهنصب تیغه پلی کربنات را به نمایندگی

 .نشود

 قیمت تیغه پلی کربنات

درنتیجه قیمت تیغه پلی کربنات متغیر است و  شوندهای پلی کربنات از مواد مختلفی ساخته میطور که گفته شد تیغههمان

ها به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این توان قیمت ثابتی برای آن در نظر گرفت چراکه میزان قیمت نهایی تیغهنمی

 :اند ازعوامل عبارت

 تلفی هستند معموالً ها و برندهای مخهای مورداستفاده برای این نوع کرکره دارای مارکمارک و برند تیغه: تیغه

 .باشدهای چینی میها ازجمله مارکقیمت برند اروپایی بیشتر از سایر مارک

 های استیل از مقاومت و ها از آلومینیوم و یا استیل است، مدلطور که گفته شد جنس این تیغهجنس تیغه: همان

 .ها نیز بیشتر استاستحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

  متر است هراندازه میزان میلی 6تا  2های مختلفی مابین و ضخامت تیغه: تیغه پلی کربنات دارای ضخامتوزن

های ضخیم از ضخامت تیغه بیشتر باشد وزن آن نیز بیشتر است و استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین تیغه

 .قیمت بیشتری برخوردارند

 بندی متنوعی برخوردارند و نوع رنگ تیغه نیز در ربنات از رنگهای پلی کهای کناری تیغه: تیغهرنگ ریل

 .میزان قیمت آن تأثیرگذار است

 های کرکره پلی کربنات دارای گارانتی یکسان نیستند، هراندازه میزان گارانتی میزان گارانتی تیغه: تمامی تیغه

 .یابدتیغه بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش می

کنیم با واحد فروش شرکت اطالع هستید به شما پیشنهاد میکربنات را دارید و از میزان قیمت آن بیاگر قصد خرید تیغه پلی 

 .ها اطالع یابیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات تیغهدیده

 فروش تیغه پلی کربنات

ا اگر قصد خرید تیغه پلی کربنات را دارید ما به شما رسد امهای مختلفی به فروش میها و ضخامتتیغه پلی کربنات در مدل

های تیغه پلی کننده تمامی مدلبان گستر قائم انجام دهید این شرکت عرضهکنیم خرید خود را از شرکت دیدهپیشنهاد می

نماید و ده میها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاباشد و در ساخت این تیغهای و... می، تخت، لولهS کربنات مانند طرح

بان گستر قائم تجربه های مجاز نصب در سراسر ایران است؛ بنابراین خرید مطمئن و آسانی را با دیدهدارای نمایندگی

 .خواهید کرد

 در شهرهای مختلف و نصب تیغه پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا های فروش و نصب آنتوانید به نمایندگیها میبرای خرید و نصب تیغه پلی کربنات تولیدشده در کارخانه

های فروش و نصب تیغه پلی کربنات در شهرهای مختلف محصولی باکیفیت به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازعبارت



 

 

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

 0912138325تلفن 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 ذکرشده تماس های خود با شمارهتوانید برای ثبت سفارشکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میره میتیغه کرک

 .برقرار نمایید

 بگیرید تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان
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