
 

 

 کرکره پلی کربنات مغازه

استفاده  های برقیکرکره ها ازامروزه اکثر مغازه)Shop polycarbonate shutters:(کرکره پلی کربنات مغازه

شود ای متفاوتی استفاده میهها از کرکرهراحتی انجام شود و میزان امنیت مغازه افزایش یابد، برای مغازهنمایند تا تردد بهمی

باشد؛ چراکه تیغه این می مغازه کرکره پلی کربنات شده استهایی که بسیار مناسب مغازه طراحیاما یکی از انواع کرکره

کرکره پلی  حالخوبی مشخص است درعینباشد و ویترین مغازه حتی هنگام بسته بودن درب بهها دارای منافذ میکرکره

نمایند. در این ر ضربه و سرقت محافظت میخوبی در براباز امنیت بسیار باالیی برخوردار است و مغازه شمارا به کربنات

های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا و نمایندگی مغازه کرکره پلی کربنات نوشتار قصد داریم شمارا با انواع

 .نماییم

 انواع کرکره پلی کربنات مغازه

ها را انتخاب توان با توجه به سلیقه خود یکی از آنهای مختلفی است که میدارای انواع و شکل کرکره پلی کربنات مغازه

ها ظاهر و شکل خاص خود را دارند اما باشد هرکدام از تیغههای آن مینوع تیغهها در کرد، درواقع تفاوت این کرکره

باشند؛ همچنین این می UV ها از استحکام باالیی برخوردارند و ضد حریق و ضد اشعهتوان گفت تمامی این کرکرهمی

 کرکره پلی کربنات مغازه انواع ها پس از مدتی دچار تغییر رنگ نخواهد شد. برخی ازها ضدزنگ هستند و ظاهر آنکرکره

 :اند ازعبارت

 هستند که بسیار شفاف هستند و ظاهری شبیه به شیشه  های پلی کربناتکرکره نوعی از :ایکرکره پلی کربنات آینه

ه شبیه به آینه است و در شهرت دارند ظاهر این کرکر ایهای پلی کربنات شیشهکرکره ها بهدارند این کرکره

صورت استفاده از آن مغازه شما بسیار شیک به نظر خواهد رسید جنس این کرکره از مواد نانو پلیمر است و 

 .ضمن ظاهر ظریف و زیبا در برابر ضربه و شکنندگی بسیار مقاوم است

 کرکره پانچ  شودها استفاده میکه برای مغازه های پلی کربناتکرکره نوعی دیگر از :کرکره پلی کربنات پانچ دار

خوبی نور از این باشد که بهباشد جنس این کرکره از آلومینیوم تک جداره است و دارای منافذی باز میمی دار

نسبت به  کرکره پلی کربنات نمایند، میزان استحکام این نوعکند و از تاریکی محیط جلوگیری میمنافذ عبور می

 .تر استینها مقداری پایسایر کرکره

 های آن با وجود دارد که تیغه پلی کربنات مغازه کرکره نوعی دیگر از :کرکره پلی کربنات غضروف دار

ها متفاوت است و اند ضخامت این کرکرههای تختی که از جنس آلومینیوم یا استیل است به هم متصل شدهغضروف

 .تر باشد از امنیت بیشتری برخوردار استهراندازه کرکره ضخیم

 وسیله لوله استیل و یا آلومینیوم به هم متصل های آن بهتیغه ایکرکره پلی کربنات لوله :ایکرکره پلی کربنات لوله

های به هم متصل شده است. اگر مغازه شما به امنیت باالیی نیاز دارد بهتر اند و ظاهر این کرکره شبیه به لولهشده

 .های استیل را خریداری نماییداست جنس

 کرکره پلی کربنات S ها مورداستفاده قرار که برای مغازه ی کربناتهای پلکرکره یکی دیگر از انواع :شکل

منافذ شده است و دارای های منحنی وصل شده به هم تشکیل، این کرکره از ورقهشکل است S هایکرکره گیردمی

 .باشد و جنس آن نیز بیشتر از آلومینیوم استتقریباً کوچکی می

 نصب کرکره پلی کربنات مغازه

های مختلف ها و فروشگاهنصب بر روی مغازهشوند و قابلهای مختلفی ساخته میها و شکلهدر انداز ها پلی کربناتکرکره

باشد برای نصب این متر می 8ها نصب آنمتر و بیشترین ارتفاع قابل 6ها نصب این کرکرهباشند بیشترین عرض قابلمی

کیلوگرم خواهد  12هر مترمربع آن چیزی حدود  عدد تیغه وصل شود که تقریباً وزن 9ها بهتر است در هر مترمربع کرکره

 تواند آن را نصب نمایدها نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد و خود فرد نمیبود. نصب این کرکره

https://iranpcs.com/category/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%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://www.hvpshutters.co.uk/facade-polycarbonate-roller-shutter.php
https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84/
https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%ba%d8%b6%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%85/
https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

 

های مجاز و نیروی متخصص بسپارید تا اختاللی در را به نمایندگی کرکره پلی کربنات مغازه رو بهتر است کار نصبازاین

باشد اما ها بیشتر توبوالر میباز و بسته شدن درب ایجاد نشود، موتور مورداستفاده برای حرکت درآوردن این کرکره

و یا موتور ساید  کرکره توبوالر صنعتی که وزن درب شما سنگین باشد بهتر است برای نصب آن از موتوردرصورتی

های مناسب نیست و بهتر است برای درب های سنگینکرکره استفاده نمایید؛ همچنین استفاده از موتورهای چینی برای

 .ایی استفاده نماییدسنگین از موتورهای اروپ

 قیمت کرکره پلی کربنات مغازه

توان قیمت ثابتی برای آن در نظر گرفت چراکه میزان قیمت نهایی کرکره متغیر است و نمی قیمت کرکره پلی کربنات مغازه

 :اند ازبه عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارت

 ها و برندهای مختلفی هستند معموالً قیمت برند اروپایی ی مارکها دارامارک و برند کرکره: این نوع کرکره

 .باشدها میبیشتر از سایر مارک

 های ها از مواد پلی کربنات و آلومینیوم و یا استیل است، مدلطور که گفته شد جنس این کرکرهجنس کرکره: همان

 .ا نیز بیشتر استهاستیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

 متر است میلی 6تا  2های مختلفی مابین دارای ضخامت کرکره پلی کربنات 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، دارای گارانتی یکسان نمی های پلی کربناتکرکره ی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامیمیزان گارانت

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

کنیم با واحد ه شما پیشنهاد میاطالع هستید برا دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات مغازه اگر قصد خرید

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

 فروش کرکره پلی کربنات مغازه

ها را از رسانند اما بهتر است این کرکرهرا به فروش می کرکره پلی کربنات مغازه های مختلفیها و سایتفروشگاه

هایی اصل و باکیفیت به شما عرضه گردد؛ بنابراین اگر قصد های معتبر خریداری نمایید تا کرکرهها و شرکتفروشگاه

بان گستر قائم انجام کنیم خرید خود را از شرکت دیدهبرای مغازه خود دارید ما به شما پیشنهاد می کرکره پلی کربنات خرید

ها از مواد مرغوب و باشد و در ساخت این کرکرهمی کرکره پلی کربنات ایهکننده تمامی مدلدهید این شرکت عرضه

های نصب در کنند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگینمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میباکیفیت استفاده می

 .دهدمی باشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجامسراسر ایران می

 مغازه در شهرهای مختلف و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی با های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی مغازه کرکره پلی کربنات برای خرید و نصب

 :اند ازر شهرهای مختلف عبارتهای فروش و نصب کرکره پلی کربنات دگارانتی به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 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 

  پالک 2نمایندگی فروش در اصفهان: آدرس: اصفهان، خیابان امام خمینی )ره(، شهرک صنعتی امیرکبیر فاز ،

 09135715737و  031 33878447. تلفن:130

 شرقی.  4بنزین، نبش خیابان نمایندگی فروش در کرج: آدرس: کرج، شاهین ویال، بلوار باغستان، باالتر از پمپ

 026 34484553و  009203632022تلفن:

https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 

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

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میتیغه کرکره می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

 

tell://+9855441824

