
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران

کرکره )Chamran-shop-in-mounted-polycarbonate-Shutters:(کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران

شود. این کرکره بسیار های مختلفی استفاده میهای جدید کرکره برقی است که از آن در محیطپلی کربنات یکی از مدل

ها پلی گردد. کرکرهها میاست و به علت ظاهر زیبایی که دارد باعث افزایش فروش مغازه شدهها طراحیمناسب مغازه

 توان با دکوراسیون مغازه خود هماهنگ کرد؛بندی متنوعی هستند و رنگ شیشه و فریم آن را میکربنات دارای رنگ

شود ها دچار شکستگی نمیشدیدترین ضربهعالوه بر این کرکره پلی کربنات از استحکام بسیار باالیی برخوردار است و با 

های چمران شده است، مغازههایی که در آن کرکره پلی کربنات نصبکند. یکی از مکانطور کامل از مغازه حفاظت میو به

های فروش و است. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواع کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران آشنا کنیم و نمایندگی

 .نصب آن در شهرهای مختلف را به شما معرفی نماییم

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران

ها ضد حریق و ضد های آن باهم متفاوت است. این کرکرههای پلی کربنات دارای انواع مختلفی هستند و جنس تیغهکرکره

و لوازم پشت ویترین که در معرض آفتاب قرار دارند، کنند خوبی از مغازه محافظت میهستند. به همین دلیل به UV اشعه

هایی طورکلی کرکرهباشد. بهدچار تغییر رنگ نخواهند شد. کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران دارای چند مدل می

 :اند، عبارتند ازهای چمران مورد استفاده قرارگرفتهکه برای مغازه

 ای هستند. این کرکره از مواد نانوپلیمری و های مغازه چمران از نوع شفاف یا شیشهرکره شفاف: بیشتر کرکرهک

های متنوعی است میتوان رنگ فریم و شیشه آن را باسلیقه شده است. کرکره شفاف دارای رنگپلی کربنات ساخته

چراکه حتی هنگام بسته بودن مغازه داخل آن قابل  باشدها میخود سفارش داد. این مدل کرکره بسیار مناسب مغازه

 .مشاهده است

 های های پلی کربنات است که در مغازهدار نیز یکی از انواع کرکرهدار: کرکره غضروفکرکره غضروف

شده شده است. این کرکره از ترکیب پلی کربن با فلزاتی همچون استیل، آلومینیوم و آهن ساختهچمران از آن استفاده

شود. مدل استیل از شود و به همین دلیل کمتر از آن استفاده میزدگی میست. مدل آهن معموال دچار زنگا

های کرکره پلی ها میان تیغهباالترین استحکام و طول عمر برخوردار است. معموال برای زیبایی بیشتر مغازه

 .ه باشدشود تا مغازه جلوه بهتری داشتکربنات از نوارهای رنگی استفاده می

 نصب کرکره پلی کربنات در مغازه چمران

های برقی است. تر از سایر کرکرهها تقریبا راحتپلی کربنات دارای وزن کمی هستند و درنتیجه نصب آن های کرکرهتیغه

ش داد؛ توان اندازه موردنظر را با توجه به ابعاد درب مغازه سفارهای مختلفی هستند و میها دارای اندازهاین کرکره

های های این کرکره متفاوت است و اگر مغازه شما به امنیت زیادی نیاز دارد بهتر است تیغههمچنین میزان ضخامت تیغه

های پلی کربنات کاری تخصصی است و به مهارت باالیی نیاز دارد و خود فرد ضخیم را نصب نمایید. نصب کرکره

 تواند آن را نصب نماید؛نمی

ت کار نصب کرکره پلی کربنات را به نیروی متخصص و نمایندگی مجاز بسپارید تا کارکرد کرکره دچار بنابراین بهتر اس

ها نصب کرد، کار نصب متر بر روی انواع مغازه 8متر و ارتفاع  5/6توان تا عرض ها را میاختالل نشود. این کرکره

عدد تیغه  9شده است و در هر مترمربع ن گستر قائم انجامباهای چمران توسط نمایندگی دیدهکرکره پلی کربنات بیشتر مغازه

های سبک از موتور توبوالر و برای شده است برای کرکرهشده و موتور هر کرکره با توجه به وزن آن نصباستفاده

 .ه استشدصورت اصولی و درست انجامها بهشده است؛ درنتیجه نصب این کرکرههای سنگین از موتور ساید استفادهکرکره

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران

https://iranpcs.com/category/%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


 

 

توان قیمت ثابتی در نظر گرفت؛ چراکه مدل این های چمران نمیهای پلی کربنات نصب در مغازهبرای تمامی کرکره

 :زاند اها باهم متفاوت است و میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد برخی از این عوامل عبارتکرکره

 یابدابعاد کرکره: هراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش می. 

 قیمت برند اروپایی ها و برندهای مختلفی هستند معموالا ها دارای مارکمارک و برند کرکره: این نوع کرکره 

 .باشدها میبیشتر از سایر مارک

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

ای ها نیز بیشتر است؛ همچنین قیمت مدل لولهاستیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

 .باشدها میبیشتر از سایر کرکره

 باشند، لی کربنات دارای گارانتی یکسان نمیهای پمیزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

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

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

 .ها اطالع یابیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهوش شرکت دیدهکنیم با واحد فرمی

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران

شده در چمران را به صورت حضوری یا اینترنتی سفارش های نصبهای پلی کربنات شبیه به کرکرهتوانید کرکرهشما می

بان گستر قائم انجام کنیم خرید خود را از شرکت دیدهرید کرکره پلی کربنات دارید ما به شما پیشنهاد میدهید، اما اگر قصد خ

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

های نصب در کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیرضه مینمایند و محصوالت خود را با گارانتی عباکیفیت استفاده می

 .دهدباشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام میسراسر ایران می

 در شهرهای مختلف و نصب کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی

ها های مجاز فروش و نصب آناست به نمایندگیبرای خرید و نصب کرکره پلی کربنات نصب در مغازه چمران بهتر 

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در مراجعه نمایید تا محصولی با گارانتی به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازشهرهای مختلف عبارت

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

 09121383250تلفن فروش:  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

های ذکرشده های خود با شمارهتوانید برای ثبت سفارشمیکنید باشد و اگر در سایر شهرها زندگی میکرکره پلی کربنات می

 .تماس برقرار نمایید

 بگیرید تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان

tell://+9855441824/


 

 

 


