
 

 

 رکره پلی کربنات پنجرهک

همان طور که در مقاالت قبل ذکر شده کرکره برقی )Polycarbonate window shutters:(کرکره پلی کربنات پنجره

کرکره پلی کربنات  .نوعی از کرکره اتوماتیک است که به منظور نصب در درب و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد

نوعی از کرکره برقی می باشد که از تکنولوژی فوق العاده ای برخوردار است به گونه ای که برای پنجره مکان های  پنجره

مختلفی به منظور برقراری امنیت مورد استفاده قرار می گیرد . الزم به ذکر است که از نظر حفظ امنیت این کرکره ها 

در  پلی کربنات پنجره کاربردی بیشتری نسبت به کرکره های قدیمی دارند . در ادامه این مقاله اطالعاتی را در رابطه با

دواریم با مطالعه این مطلب آگاهی شما در این زمینه کامل شود ، با ایران پلی اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد ، امی

 ...کربنات همراه شوید

 آشنایی با کرکره پلی کربنات پنجره

دلیل نمای زیبایی را به محل نصب شده می دهد  از ظاهر شیک و مدرنی برخوردار است به همین کرکره پلی کربنات پنجره

برای موارد بسیاری مانند حفاظ پنجره و تراس ، بالکن  کرکره پلی کربنات پنجره . ، هم چنین به راحتی باز و بسته می شود

کرکره پلی  . و ورودی درب نصب می شود . در گذشته حفاظ های نرده ای برای جلوگیری از سرقت سارقین نصب می شد

نسبت به کرکره های قدیمی و حفاظ های نرده ای به نگهداری و سرویس کمتری نیاز دارد . با توجه به موارد  کربنات پنجره

می توانید به پنجره یا تراس به راحتی دسترسی داشته  ک پلی کربنات پنجره ذکر شده شما در هر زمان با باال و پایین بردن

 .نرده ای همان طور که از نامش پیداس باعث مسدود شدن درب پنجره و تراس خواهد شد باشید ، اما با استفاده از حفاظ های

از مواد پلی کربنات برخوردار هستند به همین دلیل از مقامت بسیار  پلی کربنات پنجره کرکره تیغه های مورد استفاده در

زیادی برخوردار می باشند . این نوع کرکره در رنگ های متنوعی مانند برنزی ، شیشه ای ، مسی و دودی طراحی و 

را خریداری و  رکره پلی کربنات پنجرهک ساخته می شود ، به همین دلیل می توانید متناسب با سلیقه و نمای محل مورد نظر

 . نصب کنید

دارد ، مورد تایید پلیس پیشگیری نیروی انتظامی می باشد به  کرکره پلی کربنات پنجره با توجه به ضریب امنیت باالیی که

ی انواع پنجره همین دلیل مورد استقبال بسیاری از افراد قرار گرفته است . بنابراین شما می توانید از این نوع کرکره برا

 . های صرافی ها ، بانک ها ، مراکز تجاری و غیره استفاده نمایید

تیغه های شفاف پنجره در بسیاری از مواد مقاوم تر از فوالد می باشند ، بر همین اساس برای سپر ضد شورش پلیش مورد 

د ، در میان فاصله هایی که بین آن ها استفاده قرار می گیرند . برای اینکه استحکام و مقاومت تیغه کرکره ها بیشتر شو

 کرکره پلی کربنات پنجره . وجود دارد از لوله استیل ، فوالد و آلومینیوم استفاده می شود که باعث افزایش امنیت می شود

 . عالوه بر مقاومت باال ، در برابر آتش مقاومت باالیی دارد و از شعله ور شدن آن جلوگیری می کند

 ده کرکره پلی کربنات پنجرهساختار تشکیل دهن

 موتور و متعلقات .1

 تیغه کرکره و متعلقات .2

  نحوه سفارش و خرید کرکره پلی کربنات پنجره

کرکره  با طراحی زیبا و منحصر به فرد را دارید می توانید کرکره پلی کربنات پنجره در صورتی که قصد سفارش و خرید

با کیفیت را با قیمت مناسب از مجموعه ایران پلی کربنات تهیه کنید . ایران پلی کربنات با استفاده از  پلی کربنات پنجره

 پرسنل و روش های تولید حرفه ای و پیشرفته این محصول را تولید می کند . البته توصیه می کنیم قبل از خرید و نصب

https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://www.alibaba.com/showroom/polycarbonate-shutters.html
https://iranpcs.com/glass-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/
https://iranpcs.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%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/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%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/


 

 

ین مجموعه ارتباط برقرار کنید و برای سواالت خود به جواب برای دریافت مشاروه با کارشناس ا کرکره پلی کربنات پنجره

 . مطمئن برسید

  سخن آخر

تولید شده توسط شرکت ایران پلی کربنات از بهترین کرکره برقی  ه پلی کربنات پنجرهکرکر با توجه به موارد ذکر شده

موجود در کشور می باشند که می توانند انتخاب مناسبی برای مصرف کنندگان باشند . گارانتی کرکره پلی کربنات عرضه 

 . شده توسط این شرکت یک ساله می باشد

از محصوالت امنیتی و حفاظتی را جهت هوشمند سازی مکان های مختلف شرکت ایران پلی کربنات مجموعه ای کامل 

طراحی و تولید و در نهایت عرضه بازار می کند . به منظور کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ایران پلی کربنات مراجعه 

 لی کربنات پنجرهکرکره پ نصب سال سابقه درخشان در زمینه 15با بیش از  (شرکت دیده بان گستر قائم )عج  .نمایید

کرکره پلی  همواره می کوشد تا بهترین خدمات را به مشتریان عزیز ارائه دهد . به منظور کسب اطالعات بیشتر در زمینه

 می توانید کربنات پنجره

  .اییدحاصل فرم تماس از طریق خطوط ارتباطی موجود در وب سایت با کارشناسان این مجموعه

 

 

 

https://iranpcs.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%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/
tel:/+9855441824
tel:/+9855441824

