
 

 

 تیغه پلی کربنات

گیرد بسیار هایی که برای اماکن مختلف مورداستفاده قرار میانواع کرکره )Polycarbonate blade:(تیغه پلی کربنات

کرکره پلی  ،های برقیکرکره شوند. یکی از انواعها با شکل و جنس خاصی ساخته میمتنوع است و هرکدام از این کرکره

 .شودده میها استفاها و صرافیاست که به علت امنیت باالیی که دارد از آن برای طالفروشی کربنات

شود الً پوشانده نمیکند و ویترین و درب مغازه کامشده است که نور از منافذ آن عبور میای ساختهگونهبه تیغه پلی کربنات

ها و انواع مختلفی هستند. در این مطلب قصد داریم ها دارای جنسباشد این تیغهها میبه همین دلیل بسیار مناسب مغازه

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمو نمایندگی تیغه پلی کربنات شمارا با انواع

 انواع تیغه پلی کربنات

های استیل و یا ها با لولههای بادوام است و در برابر ضربه و حریق مقاومت باالیی دارد، این تیغهغهاز تی تیغه پلی کربنات

. های نشکن شهرت دارندها دچار شکستگی شوند و به تیغهاند و تقریباً ناممکن است این تیغهآلومینیوم به هم متصل شده

وسیله زاورهایی از به تیغه غضروف دار هستند، ایتیغه لوله و تیغه غضروف دار دارای دو نوع کلی های پلی کربناتتیغه

 گویندمی تیغه غضروف دار اند و به همین دلیل به آنجنس آلومینیوم و یا استیل به هم متصل شده

ها از اند. هر دو این تیغههایی از جنس آلومینیوم و یا استیل به هم متصل شدهوسیله لولهها بهتیغه ایی لولههاتیغه اما در

هایی مانند صرافی و های استیل بیشتر است برای محیطکه امنیت مدلمقاومت بسیار باالیی برخوردارند اما ازآنجایی

 :اند ازعبارت تیغه پلی کربنات هایبرخی دیگر از مدل طالفروشی بهتر است از تیغه استیل استفاده شود.

 شهرت دارند و حتی برخی از افراد بر  ایهای شیشهتیغه ها دارای رنگی شفاف هستند و بهاین تیغه :تیغه شفاف

باشد این تیغه مواد نانو پلیمر میباشد اما درواقع جنس این نوع تیغه از این تصورند که جنس آن از شیشه می

 .باشدظاهری بسیار زیبا و شبیه به آینه دارد و از استحکام باالیی برخوردار می

 های آلومینیومی ها از ورقهباشد این تیغهمی تیغه پانچ دار ،تیغه کرکره پلی کربنات نوع دیگر از :تیغه پانچ دار

هایی با منافذ باز را های آلومینیومی طی فرآیندی پانچ شده و تیغهشوند و به عبارتی ورقهتک جداره ساخته می

ها از مقاومت مانند سایر تیغه تیغه پانچ دار ای که باید به آن توجه داشته باشید این است کهدهند. نکتهشکل می

خواهید مقاومت تیغه باال رود بهتر شود اما اگر مییی برخوردار نیست و بیشتر از آن برای زیبایی استفاده میباال

استفاده کنید  دارهای سوراختیغه نیز در میان های آکسترودتیغه صورت ترکیبی استفاده نمایید و ازاست آن را به

 .یابددر این صورت طول عمر و دوام تیغه افزایش می

 نصب تیغه پلی کربنات

متر و بیشترین  6ها نصب این تیغهشوند بیشترین عرض قابلهای مختلفی ساخته میدر ضخامت و اندازه ها پلی کربناتتیغه

عدد تیغه وصل شود که تقریباً  9ها بهتر است در هر مترمربع باشد برای نصب این تیغهمتر می 8ها نصب آنارتفاع قابل

 .کیلوگرم خواهد بود 12آن چیزی حدود وزن هر مترمربع 

رو بهتر است کار تواند آن را نصب نماید ازاینها نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد و خود فرد نمینصب این تیغه

ها های مجاز و نیروی متخصص بسپارید تا اختاللی در باز و بسته شدن تیغهرا به نمایندگی تیغه کرکره پلی کربنات نصب

های شما که وزن تیغهباشد اما درصورتینشود، موتور مورداستفاده برای حرکت درآوردن این تیغه بیشتر توبوالر می ایجاد

سنگین باشد بهتر است برای نصب آن از موتور کرکره توبوالر صنعتی و یا موتور ساید استفاده نمایید؛ همچنین استفاده از 

 .های سنگین موتورهای اروپایی نصب نماییدنیست و بهتر است برای تیغه های سنگین مناسبموتورهای چینی برای تیغه

 قیمت تیغه پلی کربنات

https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81/
https://www.alibaba.com/showroom/polycarbonate-blade.html
https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%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/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87/
https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87/
https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87/
https://iranpcs.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87/


 

 

ها به توان قیمت ثابتی برای آن در نظر گرفت چراکه میزان قیمت نهایی تیغهمتغیر است و نمی تیغه پلی کربنات قیمت

 :اند ازعوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارت

 ها و برندهای مختلفی هستند معموالً های مورداستفاده برای این نوع کرکره دارای مارکتیغه :برند تیغه مارک و

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

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

 .ها نیز بیشتر استاستحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

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

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

 .قیمت بیشتری برخوردارند

 بندی متنوعی برخوردارند و نوع رنگ تیغه نیز در از رنگ های پلی کربناتتیغه :های کناری تیغهرنگ ریل

 .میزان قیمت آن تأثیرگذار است

 اندازه میزان باشند، هربه یک اندازه گارانتی دارا نمی های کرکره پلی کربناتتیغه تمامی :میزان گارانتی تیغه

 .یابدگارانتی تیغه بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش می

کنیم با واحد فروش شرکت اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی تیغه پلی کربنات اگر قصد خرید

 .یدها اطالع یاببان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات تیغهدیده

 فروش تیغه پلی کربنات

ها و ها را از فروشگاهرسانند اما بهتر است این تیغهرا به فروش می تیغه کرکره پلی کربنات های مختلیها و سایتفروشگاه

تیغه پلی  های اصل و باکیفیت به شما عرضه گردد؛ بنابراین اگر قصد خریدهای معتبر خریداری نمایید تا تیغهشرکت

کننده بان گستر قائم انجام دهید این شرکت عرضهکنیم خرید خود را از شرکت دیدهارید ما به شما پیشنهاد میرا د کربنات

 نماید، مشخصات برخی ازها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میباشد و در ساخت این تیغههای کرکره میتمامی تیغه

 :باشدرح زیر میبه فروش رسیده در بازار به ش های پلی کربناتتیغه

 تیغه پلی کربنات طرح S:  باشد و ضخامت مرکز تیغه سانتیمتر می 9سانتیمتر و ارتفاع  15این تیغه دارای عرض

 متر استمیلی 4

 باشد و ضخامت مرکز سانتیمتر می 11سانتیمتر و ارتفاع  5/16این تیغه دارای عرض  :تیغه پلی کربنات تخت

 متر استمیلی 3تیغه 

  کربنات طرحتیغه پلی S باشد و سانتیمتر می 11سانتیمتر و ارتفاع  33این تیغه دارای عرض  :غضروف دار

 .متر استمیلی 3ضخامت مرکز تیغه 

 بگیرید تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان 

tell://+9855441824
tell://+9855441824


 

 

 


