
 کرکره پلی کربنات نصب در جواهرفروشی

مغازه )Polycarbonate shutters installed in jewelry stores:(کرکره پلی کربنات نصب در جواهرفروشی

توان برای این مغازه از هر رو نمیهایی است که به امنیت و حفاظت زیادی نیاز دارد. ازاینجواهرفروشی ازجمله مکان

های ها دقت کافی به خرج داد. یکی از انواع کرکرهکرد؛ و باید در انتخاب کرکره و درب این مغازه ای استفادهنوع کرکره

ها، ها به علت استحکام و امنیت باالیی که دارند، بسیار مناسب جواهرفروشیبرقی، کرکره پلی کربنات است. این کرکره

 .باشندها میها و صرافیبانک

ای است که به کرکره نشکن و ضد سرقت شهرت دارد به همین گونهات در برابر ضربه بهمیزان مقاومت کرکره پلی کربن

انواع کرکره پلی کربنات نصب  کند. در این مطلب قصد داریم شمارا بادلیل کامالً از مغازه جواهرفروشی شما محافظت می

 .های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمو نمایندگی در جواهرفروشی

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در جواهرفروشی

ای، کرکره غضروف نات با توجه به جنس و مدل تیغه به انواع متنوعی مانند کرکره پانچ دار، کرکره لولهکرکره پلی کرب

ها گردد. میزان مقاومت و استحکام این کرکرههای مختلف عرضه میشود و در اندازهدار، کرکره شفاف و... تقسیم می

طورکلی کرکره پلی کربنات گیرند. بهورداستفاده قرار میها در مکانی خاص ممتفاوت است به همین دلیل هرکدام از مدل

 .باشدای و غضروف دار مینصب در جواهرفروشی بیشتر دارای دو مدل لوله

شود و میزان استحکام آن به حدی است که در برابر شدیدترین ترین نوع کرکره پلی کربنات محسوب میای مقاومکرکره لوله

س این ای است. جن، همین کرکره لولهکرکره پلی کربنات نصب در جواهرفروشی بیشترینکند. ها نیز مقاومت میضربه

هایی از جنس استیل، آلومینیوم و یا آهن است. میزان استحکام مدل استیل بیشتر از سایر کرکره از مواد پلی کربنات و لوله

 .شودزدگی میشود زیرا معموالً دچار زنگها است. از مدل آهنی کمتر استفاده میمدل

استفاده را در  ای بیشترینهای لولهعد از کرکرهکرکره غضروف دار نیز یکی از انواع کرکره پلی کربنات است که ب

جای لوله از شود و تفاوت آن در این است که بهای ساخته میها دارد. این کرکره نیز شبیه به کرکره لولهجواهرفروشی

 .ای استهای این کرکره کمتر از کرکره لولهشده است و معموالً ضخامت تیغههای آلومینیومی و یا استیل استفادهغضروف

شود برای این شود، اما توصیه میها استفاده میدر برخی از موارد نیز از کرکره شفاف یا پانچ دار برای جواهرفروشی

 .ای استفاده نمایید تا امنیت مغازه شما افزایش یابدمکان از کرکره لوله

 نصب کرکره پلی کربنات جواهرفروشی

شود برای نصب کرکره پلی کربنات باشد، توصیه میاست و نصب آن راحت میهای کرکره پلی کربنات سبک بااینکه تیغه

ها کاری تخصصی است و به مهارت حتماً از نیروی متخصص و یا نمایندگی مجاز استفاده نمایید؛ چراکه نصب این کرکره

چار اختالل شود. این و دقت باالیی نیاز دارد و اگر توسط فرد غیرماهر نصب شود ممکن است ایمنی و کارکرد کرکره د

 .های مختلف هستندها در اندازهنصب بر روی دربها قابلکرکره

تواند از نوع ساید یا توبوالر باشد. اگر وزن کرکره شما کم است از نصب بر روی کرکره پلی کربنات میموتور قابل

های سنگین از موتورهای برای کرکره موتورهای توبوالر و اگر سنگین است از موتورهای ساید استفاده نمایید. همچنین

 .اروپایی استفاده کنید تا دچار آسیب نشود

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در جواهرفروشی

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/shop-front-shutters.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-%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-%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/


ها روزانه در توان قیمت ثابتی در نظر گرفت چراکه قیمت این کرکرهنمی کرکره پلی کربنات نصب در جواهرفروشی برای

 :د ازانحال تغییر است و میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت

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

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

 .ها نیز بیشتر استیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آناستیل از مقاومت و استحکام باال

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

های ضخیم های دارای تیغههراندازه میزان ضخامت تیغه بیشتر باشد استحکام آن نیز افزایش میابد؛ بنابراین کرکره

 .مت بیشتری برخوردارنداز قی

 باشند، های پلی کربنات دارای گارانتی یکسان نمیمیزان 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

 با توجه به نوع کرکره و ابعاد آن هزینه نصب متفاوتی ها پلی کربنات هزینه نصب کرکره: برای نصب کرکره

کنند اما دهند هزینه بیشتری دریافت میهای که نصب اصولی و درست را انجام میشود و نمایندگیدریافت می

همین هزینه بیشتر امنیت کرکره را تضمین خواهد کرد، هزینه نصب کرکره نیز در میزان قیمت نهایی کرکره 

 .تأثیرگذار است

کنیم با واحد فروش اطالع یابید به شما پیشنهاد می شیکرکره پلی کربنات نصب در جواهرفرو خواهید از میزان قیمتاگر می

 .ها آشنا نمایندبان گستر قائم تماس حاصل نمایید تا شمارا با میزان قیمت و مشخصات کرکرهشرکت دیده

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در جواهرفروشی

رسانند، اما اگر قصد خرید این فروش میهای مختلفی کرکره پلی کربنات نصب در جواهرفروشی را به ها و سایتفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید. این کنیم؛ خرید خود را از شرکت دیدهنوع کرکره پلی کربنات را دارید ما به شما پیشنهاد می

ده ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاباشد و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلشرکت عرضه

های نصب در سراسر ایران کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگینمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمی

 .دهدباشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام میمی

 های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلفنمایندگی

ها ش و نصب آنهای مجاز فروبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب در جواهرفروشی برای خرید و نصب

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

 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: 681رکزی، پالک سوم م

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 ذکرشدهخود با شماره هایبرای 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-%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-%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%86%db%8c%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-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c/
tell://+9855441824/


 

 


