
 

 

 قیمت کرکره پلی کربنات

های مختلفی های برقی دارای انواع و مدلکرکره)Price of polycarbonate shutters:(قیمت کرکره پلی کربنات

باشد. به همین دلیل میزان استحکام و الد، پلی کربنات و... میها از مواد مختلفی مانند آلومینیوم، فوهستند. جنس این کرکره

های پلی کربنات است. ترین نوع کرکره برقی، کرکرهترین و ایمنهای برقی باهم متفاوت است. یکی از مقاومقیمت کرکره

های ضد سرقت شهرت ای که به کرکرهگونهها در برابر ضربه و شکنندگی از مقاومت باالیی برخوردارند بهاین کرکره

های ها دارای مزیتهای آلومینیومی یا فوالدی است. این کرکرهبیشتر از کرکره قیمت کرکره پلی کربنات رودارند. ازاین

، مقاومت در برابر خمیدگی و... هستند. در این مطلب قصد داریم شمارا UV دیگری همچون خاصیت ضد حریق، ضد اشعه

 .با انواع و قیمت کرکره پلی کربنات آشنا نماییم

 انواع قیمت کرکره پلی کربنات

شوند اما باید توجه داشت که ز شناخته میای نیهای شیشههای پلی کربنات ظاهری شبیه به شیشه دارند و به نام کرکرهکرکره

بندی های پلی کربنات ظاهری زیبا داشته و دارای رنگمقایسه با شیشه نیست. کرکرهها قابلمقاومت و استحکام این کرکره

 .متنوعی همچون آبی، مسی، دودی، برنزی و... هستند

های کرکره غضروف شوند. تیغهای ساخته میلولههای پلی کربنات در دو نوع کلی کرکره غضروف دار و کرکره کرکره

های آلومینیومی ها از غضروفباشند. در میان تیغهاند و دارای ظاهری ظریف میدار به شکل آجری در کنار هم چیده شده

ستفاده قرار ها مورداها و ساختمانشود تا ایمنی کرکره افزایش یابد. کرکره غضروف دار در بیشتر مکانیا استیل استفاده می

 .گیردمی

های استیل، ای از لولههای کرکره لولهای است. در میان تیغههای لولهیکی دیگر از انواع کرکره پلی کربنات، کرکره

قیمت  که بخواهیم میزانشود و تنها درصورتیشده است. البته از مدل فوالدی کمتر استفاده میآلومینیوم و یا فوالدی استفاده

تری هستند و از های ضخیمای دارای تیغههای لولهکنند. کرکرهای کاهش یابد از فوالد استفاده میلوله کرکره پلی کربنات

 .قی استهای برای بیشتر از تمامی کرکرهمقاومت بسیار باالیی برخوردارند. میزان مقاومت کرکره لوله

 نصب قیمت کرکره پلی کربنات

باشد. ها میهایی با دهانه بزرگ مانند سولهها و حتی دربها، مغازهنصب بر روی درب پارکینگکرکره پلی کربنات قابل

باشد. اگر اندازه دهانه درب خیلی متر می 5/8نصب متر و بیشترین ارتفاع قابل 5/6ها نصب این کرکرهبیشترین عرض قابل

های پلی عدد کرکره پلی کربنات را در کنار هم نصب نمایید. باید توجه داشت که نصب کرکره 2توانید زرگ باشد میب

رو بهتر است کار نصب تواند آن را نصب نماید؛ ازاینکربنات نیاز به تخصص و دقت باالیی دارد و فرد غیرمتخصص نمی

نصب بر روی ید تا اختاللی در کارکرد کرکره ایجاد نشود. موتور قابلهای مجاز بسپارکرکره پلی کربنات را به نمایندگی

هایی با های سبک از موتورهای توبوالر، برای کرکرهتواند توبوالر، سنترال و یا ساید باشد. برای کرکرهها میاین کرکره

 .شودهای سنگین از موتورهای ساید استفاده میوزن متوسط از موتورهای سنترال و برای کرکره

 قیمت کرکره پلی کربنات

 های برقی هستند به همین دلیل میزاندارای بیشترین امنیت در میان کرکره های پلی کربناتکرکره طور که گفته شدهمان

های برقی است. البته باید توجه داشت که قیمت کرکره پلی کربنات با توجه به بیشتر از سایر کرکره قیمت کرکره پلی کربنات

 :اند ازمدل متفاوت است و عوامل مختلفی در میزان قیمت آن مؤثر است. برخی از این عوامل عبارت

 های بزرگ از قیمت بیشتری ترین عامل در میزان قیمت کرکره است. کرکرهاندازه کرکره: ابعاد کرکره مهم

 .های بیشتری نیاز دارندبرخوردارند زیرا به تیغه
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 شوند. قیمت های پلی کربنات از ترکیب پلی کربنات با آلومینیوم و یا استیل ساخته میجنس کرکره: کرکره

های های غضروف دار از قیمت کمتری نسبت به کرکرهباشد و کرکرهیشتر از آلومینیوم میهای استیل بکرکره

 .ای برخوردارندلوله

 کاررفته در کرکره نیز بندی متنوعی هستند. نوع رنگ بههای پلی کربنات دارای رنگنوع رنگ کرکره: کرکره

 .در میزان قیمت آن تأثیرگذار است

 های ضخیم استحکام و طول متر است. تیغهمیلی 6تا  2کرکره پلی کربنات از  هایضخامت کرکره: ضخامت تیغه

 .عمر بیشتری دارند و از قیمت باالتری نیز برخوردارند

 های پلی کربنات دارای گارانتی و خدمات پس از میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

تی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش فروش یکسانی نیستند، هراندازه میزان گاران

 .یابدمی

 شده کرکره تأثیرگذار است. های پلی کربنات در میزان قیمت تمامهزینه نصب کرکره: هزینه نصب کرکره

رکره را کنند اما همین هزینه بیشتر امنیت کهای معتبر و باتجربه هزینه بیشتری برای نصب دریافت مینمایندگی

 .کندتضمین می

بان گستر کنیم با واحد فروش شرکت دیدهاطالع یابید، به شما پیشنهاد می قیمت کرکره پلی کربنات اگر قصد دارید از میزان

 .رکره مناسب و میزان قیمت آن راهنمایی کنندقائم تماس حاصل نمایید و بخواهید شمارا در انتخاب ک

 فروش قیمت کرکره پلی کربنات

های اینترنتی خرید خود ها و یا سایتهای مختلفی مانند مراجعه به فروشگاهتوان به روشبرای خرید کرکره پلی کربنات می

بان گستر قائم با واحد فروش شرکت دیده صورت حضوری و یا از طریق تماسکنیم بهرا انجام داد؛ اما ما به شما پیشنهاد می

باشد و در ساخت این های کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلاقدام به خرید کرکره پلی کربنات نمایید. این شرکت عرضه

رید کند. از دیگر مزیت خنمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میکرکره

شده و شما های فروش حذفبان گستر قائم این است که شما خریدی مستقیم خواهید داشت و درنتیجه واسطهاز شرکت دیده

های کرکره پلی کربنات را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت خریداری خواهید کرد. همچنین این شرکت دارای نمایندگی

 .دهده را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام میباشد و کار نصب کرکرنصب در سراسر ایران می

 های فروش و نصب قیمت کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلفنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی با های مجاز فروش و نصب آنبرای خرید و نصب کرکره پلی کربنات بهتر است به نمایندگی

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

 :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 

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

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

 .رقرار نماییدب تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/
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