
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران

امروزه )Polycarbonate shutters installed in Chamran shop:(کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران

های برقی های قدیمی جای خود را به کرکرهگسترش زیادی یافته است و بسیاری از کرکره های پلی کربناتکرکره استفاده از

باشد این می کرکره پلی کربنات رسدهایی که در بازار ایران به فروش میاند، یکی از جدیدترین کرکرهو اتوماتیک داده

 های برقی برخوردار استکرکره ظاهری شفاف و زیبا دارد و از بیشترین استحکام در میان کرکره

ها ها، صرافیها، فروشگاهها، بانکهای مختلف مانند طالفروشیبه همین دلیل برای جلوگیری از سرقت و حفظ امنیت مکان

نیز دارای امنیت زیادی است و ظاهری زیبا  کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران شود،و... از این کرکره استفاده می

و  کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران های چمران بخشیده است. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعبه مغازه

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمنمایندگی

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران

ها به انواع مختلفی ها برحسب جنس تیغهاند این کرکرهشدهواد نانو پلی کربنات ساختهاز کامپوزیت و م ها پلی کربناتکرکره

ها پلی کربن با آلومینیوم مونتاژ شده ها باهم متفاوت است در برخی از مدلشوند که میزان استحکام و قیمت این مدلتقسیم می

 .انداست و برخی دیگر از ترکیب پلی کربن و استیل به وجود آمده

صورت شده است که این قطعات بهتکه نیست؛ بلکه از قطعات کوچکی استفادهصورت یکها بهنحوه ساخت این کرکره

دارای  ها چمرانکرکره پلی کربنات نصب در مغازه .انداند و کرکره پلی کربنات را تشکیل دادهآجری کنار هم چیده شده

 :اند ازها عبارتهای متفاوتی هستند برخی از این مدلمدل

 های این باشد تیغهای میکرکره لوله کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران یکی از انواع :ایکرکره لوله

هایی مانند بانک و اند این کرکره مناسب مکانهایی از جنس استیل و یا آلومینیوم از هم جداشدهوسیله لولهکرکره به

ها ای از تمامی کرکرهن استحکام کرکره لولهباشد که به امنیت زیادی نیاز دارند چراکه میزاها میطالفروشی

 .شودطور کامل تأمین میبیشتر است و اگر از مدل استیل آن استفاده شود امنیت مغازه به

 وسیله یا زواری است این کرکره به ها پلی کربنات کرکره غضروف دارکرکره نوعی دیگر از :کرکره غضروف دار

 .شودها از این مدل استفاده میاند و برای بیشتر مغازهنیوم به هم چسبیدهقطعات تختی از جنس استیل و یا آلومی

 کرکره شفاف پلی  های چمران مورداستفاده قرارگرفته استهایی که در مغازهیکی دیگر از کرکره :کرکره شفاف

نشده است وم استفادهشود و در ساخت آن از استیل و آلومینینیز گفته می ایکرکره شیشه باشد به این مدلمی کربنات

 .های متنوعی استبندیباشد و ظاهری شفاف دارد و دارای رنگبلکه ترکیبی از پلی کربن و مواد نانو پلیمری می

 نصب کرکره پلی کربنات در مغازه چمران

ها دارای هباشد این کرکرها خیلی دشوار نمیاز وزن سبکی برخوردارند و درنتیجه نصب آن های پلی کربناتکرکره تمامی

توان اندازه موردنظر را سفارش داد و آن را نصب کرد اما باید توجه داشت که نصب این های مختلفی هستند و میاندازه

 تواند آن را نصب نماید؛ بنابراین بهتر است کار نصبها کاری تخصصی است و به مهارت نیاز دارد و خود فرد نمیکرکره

 .متخصص و نمایندگی مجاز بسپارید تا کارکرد کرکره دچار اختالل نشودرا به نیروی  کرکره پلی کربنات

ها بزرگ نیز مشکلی وجود متر نصب کرد و برای نصب کرکره 8متر و ارتفاع  5/6توان تا عرض ها را میاین کرکره

شده است و در انجامبان گستر قائم توسط نمایندگی دیده کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران نخواهد داشت، کار نصب

های سبک از شده است برای کرکرهشده و موتور هر کرکره با توجه به وزن آن نصبعدد تیغه استفاده 9هر مترمربع 

صورت اصولی و ها بهشده است؛ درنتیجه نصب این کرکرههای سنگین از موتور ساید استفادهموتور توبوالر و برای کرکره

 .شده استدرست انجام

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.samsondoors.co.uk/sws-shutter-product-range
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-%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/
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/


 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمرانقیمت 

توان قیمت ثابتی در نظر گرفت چراکه میزان قیمت نهایی کرکره به نمی کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران برای

 :اند ازعوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارت

 یابدهراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش می :ابعاد کرکره. 

 ی بیشتر ها و برندهای مختلفی هستند معموالً قیمت برند اروپایها دارای مارکاین نوع کرکره :مارک و برند کرکره

 .باشدها میاز سایر مارک

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

ای ها نیز بیشتر است؛ همچنین قیمت مدل لولهرند و درنتیجه قیمت آناستیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردا

 .باشدها میبیشتر از سایر کرکره

 باشند، دارای گارانتی یکسان نمی های پلی کربناتکرکره تمامی :میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره

 .یابدقیمت آن نیز افزایش میهراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد 

اطالع هستید به شما پیشنهاد را دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهکنیم با واحد فروش شرکت دیدهمی

 لی کربنات نصب در مغازه چمرانفروش کرکره پ

کرکره پلی کربنات نصب در مغازه  های اینترنتیها و یا سایتهای مختلفی مانند مراجعه به فروشگاهتوانید به روششما می

کنیم خرید خود را از شرکت دارید ما به شما پیشنهاد می کرکره پلی کربنات را خریداری نمایید اما اگر قصد خرید چمران

ها باشد و در ساخت این کرکرهمی کرکره پلی کربنات هایکننده تمامی مدلبان گستر قائم انجام دهید این شرکت عرضهدیده

کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میاز مواد مرغوب و باکیفیت استفاده می

 .دهدر نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام میباشد و کاهای نصب در سراسر ایران مینمایندگی

 مغازه در شهرهای مختلف و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها های مجاز فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران برای خرید و نصب

در  کرکره پلی کربنات های فروش و نصبانتی به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگیمراجعه نمایید تا محصولی با گار

 :اند ازشهرهای مختلف عبارت

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

 09121383250فروش: تلفن  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

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

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

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


 

 

 


