
 

 

 شده در مغازهکرکره پلی کربنات نصب

جای امروزه به)Polycarbonate shutters installed in the shop:(شده در مغازهکرکره پلی کربنات نصب

شود. ها استفاده میهای برقی برای مغازههای قدیمی که به قدرت زیادی برای باز و بسته کردن نیاز داشتند؛ از کرکرهکرکره

های های برقی دارای انواع و مدلگیرد. کرکرهتر صورت میتر است و تردد با آن آسانها راحتاستفاده از این کرکره

درستی انتخاب نشود، ممکن است کرکره برقی مناسب بسیار دارای اهمیت است چراکه اگر کرکره بهمختلفی است. انتخاب 

 .امنیت مغازه کاهش یابد و یا ساختمان جلوه بدی داشته باشد

های برقی که ضمن دارا بودن استحکام از ظاهر بسیار زیبایی نیز برخوردار است، کرکره پلی کربنات یکی از انواع کرکره

های فروش و نصب آن و نمایندگی شده در مغازهکرکره پلی کربنات نصب شد. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعبامی

 .ا نماییمدر شهرهای مختلف آشن

 شده در مغازهانواع کرکره پلی کربنات نصب

های این کرکره دارای طول عمر و شوند. تمامی مدلهای مختلفی ساخته میها و مدلهای پلی کربنات در جنسکرکره

ل از طور کامباشد، به همین دلیل بهو عایق گرما می UV استحکام باالیی است. این کرکره ضدگلوله، ضد حریق، ضد اشعه

های کرکره پلی کربنات بسیار شفاف است و حتی در صورت بسته بودن مغازه نیز کند. همچنین تیغهمغازه محافظت می

کرکره پلی کربنات  طورکلی انواعشود. بهها میتوان داخل آن را مشاهده کرد، همین امر باعث افزایش فروش مغازهمی

 :اند ازعبارت شده در مغازهنصب

  کرکره شفاف: کرکره شفاف یکی از انواع کرکره پلی کربنات است که ظاهر آن بسیار شبیه به شیشه است اما

مری ساخته شد است و با باشد. این کرکره از پلی کربن و مواد نانو پلیاستحکام آن قابل قیاس با شیشه نمی

توان های مختلف میهای شفاف برای مغازهشود. از کرکرهها نیز دچار آسیب و شکستگی نمیترین ضربهسخت

توان رنگ شیشه و فریم آن را با توجه به سبک بندی متنوعی است و میاستفاده کرد. کرکره شفاف دارای رنگ

 .مغازه و سلیقه خود انتخاب کرد

 شده در مغازه دار: کرکره غضروف دار یا زواری نیز یکی از انواع کرکره پلی کربنات نصب کرکره غضروف

هایی از وسیله غضروفهای کرکره غضروف دار بهباشد. این کرکره ظاهری زیبا و شبیه به آجر دارد. تیغهمی

 .باشدشوند. استحکام و قیمت مدل استیل بیشتر میجنس استیل یا آلومینیوم به هم متصل می

 هایی که شود؛ اما برای مغازهها بیشتر از دو مدل غضروف دار و شفاف استفاده میای: برای مغازهکرکره لوله

ای نیز استفاده توان از کرکره پلی کربنات لولههای بزرگ هستند و یا به امنیت زیادی نیاز دارند میدارای درب

های استیل یا آلومینیوم در آن جای غضروف از لولهست اما بهای شبیه به کرکره غضروف دار اکرد. کرکره لوله

 .شودترین نوع کرکره برقی محسوب میهای آن نیز بیشتر است. این کرکره مقاومشده است و ضخامت تیغهاستفاده

 نصب کرکره پلی کربنات مغازه

ها نصب کرد؛ اما اگر درب مغازه شما ههای مختلف بر روی انواع مغازتوان در اندازهکرکره پلی کربنات مغازه را می

خیلی بزرگ است بهتر است دو کرکره را در کنار هم نصب نمایید تا سرعت کرکره کاهش نیابد. برای نصب کرکره پلی 

ها با توجه به مدل آن متفاوت است و هر مترمربع تیغه پلی شود. وزن تیغهعدد تیغه نصب می 9کربنات در هر مترمربع 

 .ها باید موتور کرکره نصب شودکیلوگرم خواهد داشت؛ و پس از نصب تیغه 12تا  7حدود  کربنات وزنی

های سنگین های سبک از موتور توبوالر و برای کرکرهکنند برای کرکرهنوع موتور را با توجه به وزن کرکره انتخاب می

ت و مهارت باالیی است و بهتر است کار نصب های پلی کربنات نیازمند دقشود. نصب کرکرهاز موتورهای ساید استفاده می

 .درستی عمل نماید و میزان ایمنی آن افزایش یابدهای مجاز و نیروهای متخصص بسپارید تا کرکره بهآن را به نمایندگی
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 شده در مغازهقیمت کرکره پلی کربنات نصب

های آن متفاوت است؛ و میزان قیمت نهایی ثابت نیست چراکه مدل شده در مغازهکرکره پلی کربنات نصب میزان قیمت

 :اند ازکرکره به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت

 د معموالً قیمت برند اروپایی ها و برندهای مختلفی هستنها دارای مارکمارک و برند کرکره: این نوع کرکره

 .ها استبیشتر از سایر مارک

 ها بیشتر استهای بیشتری نیاز دارند و میزان قیمت آنهای بزرگ به تیغهاندازه کرکره: کرکره. 

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

 .ها نیز بیشتر استمقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آناستیل از 

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

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

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

 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

کنیم ما پیشنهاد میاطالع هستید به شرا دارید و از میزان قیمت آن بی شده در مغازهکرکره پلی کربنات نصب اگر قصد خرید

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

 شده در مغازهفروش کرکره پلی کربنات نصب

اما اگر قصد شده در مغازه را خریداری کنید های مختلفی کرکره پلی کربنات نصبها و فروشگاهتوانید از سایتشما می

بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت کنیم خرید خود را از شرکت دیدهها را دارید ما به شما پیشنهاد میخرید این کرکره

ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده باشد و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کربنات میکننده تمامی مدلعرضه

های نصب در سراسر ایران کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیبا گارانتی عرضه می نمایند و محصوالت خود رامی

 .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

های فروش آن در شهر خود مراجعه کرد تا باید به نمایندگی شده در مغازهکرکره پلی کربنات نصب برای خرید و نصب

های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در یید، برخی از نمایندگیکرکره را باقیمت بهتر و کیفیت مناسب خریداری نما

 :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: 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 استم های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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