
 

 

 ایدرب کرکره شیشه

ها عالوه یافته است از این کرکرههای برقی بسیار افزایشاستفاده از کرکره)Glass shutter door:(ایدرب کرکره شیشه

ها و... استفاده ها، سولههای مسکونی و تجاری، بیمارستانها، مجتمعهای دیگری مانند پارکینگها در محیطبر مغازه

 .شودمی

ها با توجه به مدل آن متفاوت تند. میزان استحکام و قیمت این دربهای مختلفی هسای دارای انواع و مدلهای کرکرهدرب

 .باشدای میهای شیشهای، درباست. یکی از انواع درب کرکره

ها ها از پلیمر پلی کربنات ست و میزان استحکام آنای ظاهری شبیه به شیشه دارند اما جنس این کرکرههای شیشهدرب

 .شوندها نیز دچار شکستگی نمیای با شدیدترین ضربههای شیشهباشد. کرکرهبیشتر از فوالد می

های دیگری همچون کرکره پلی کربنات، کرکره شفاف، کرکره کامپوزیت و کرکره ضد سرقت ها دارای ناماین کرکره

های فروش و نصب این محصول در شهرهای مختلف و نمایندگی ایدرب کرکره شیشه باشند. در ادامه بیشتر با انواعمی

 .آشنا خواهید شد تا انتخاب مناسبی داشته باشید

 ایانواع درب کرکره شیشه

سوزی از های خاصی است. این درب ضد حریق است و در صورت آتشرای مزایا و ویژگیدا ایدرب کرکره شیشه

دهند و از تاریک شدن محیط جلوگیری ها نور را از خود عبور میکند. این کرکرهور شدن آتش در محیط جلوگیری میشعله

باعث تغییر رنگ و پوسیدگی این  کنند اما در برابر اشعه ماوراءبنفش دارای مقاومت زیادی هستند و نور خورشیدمی

 .شودها نمیکرکره

ها ضدگلوله و توان به مقاومت آن در برابر خراش و ضربه اشاره کرد. این دربای میاز دیگر مزایای کرکره شیشه

 .باشندشکستگی هستند و دارای بیشترین ضریب امنیتی می

 :اند ازعبارت ایدرب کرکره شیشه انواع

 ای است. این کرکره های شیشهدرب کرکره غضروف دار: کرکره غضروف دار یا زواری یکی از انواع درب

هایی از جنس استیل یا وسیله غضروفهای کرکره غضروف دار بهظاهری زیبا و شبیه به آجر دارد. تیغه

های این کرکره باهم متفاوت است. استحکام و ها و غضروفشوند. میزان ضخامت تیغهآلومینیوم به هم متصل می

توان از آن در باشد و میبندی متنوعی نیز میباشد. کرکره غضروف دار دارای رنگقیمت مدل استیل بیشتر می

 .های مختلفی استفاده کردکانم

 ای شبیه به کرکره باشد. کرکره لولهای میای، مدل لولههای شیشهای: یکی دیگر از انواع کرکرهکرکره لوله

های شده است و ضخامت تیغههای استیل یا آلومینیوم در آن استفادهجای غضروف از لولهغضروف دار است اما به

شود و از آن بیشتر ترین نوع کرکره برقی محسوب میدار است. این کرکره مقاومآن نیز بیشتر از مدل غضروف 

 .گرددهایی که به امنیت باالیی نیاز دارند استفاده میهای بزرگ و مکانبرای درب

 اینصب درب کرکره شیشه

های این نوع کرکره سبک است و های برقی است؛ چراکه وزن تیغهتر از سایر دربراحت ایدرب کرکره شیشه نصب

شود. وزن عدد تیغه نصب می 9ای در هر مترمربع های شیشهگیرد. برای نصب دربتر انجام میجایی آن راحتجابه

کیلوگرم خواهد داشت؛ پس از  12تا  5ای وزنی حدود فاوت است و هر مترمربع تیغه شیشهها با توجه به مدل آن متتیغه

 .ها باید موتور کرکره نصب شودنصب تیغه
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های سنگین از های سبک از موتور توبوالر و برای دربکنند برای دربنوع موتور را با توجه به وزن درب انتخاب می

ای نیازمند دقت و مهارت باالیی است و بهتر است کار نصب آن را های شیشهکرکرهشود. نصب موتورهای ساید استفاده می

 .درستی عمل نماید و میزان ایمنی آن نیز افزایش یابدهای مجاز و نیروهای متخصص بسپارید تا کرکره بهبه نمایندگی

 ایقیمت درب کرکره شیشه

آن متفاوت است؛ و میزان قیمت نهایی کرکره به عوامل  هایای ثابت نیست چراکه مدلمیزان قیمت درب کرکره شیشه

 :اند ازمختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت

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

 .ها استبیشتر از سایر مارک

 ها بیشتر استهای بیشتری نیاز دارند و میزان قیمت آنبه تیغههای بزرگ اندازه 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 استاستیل از مقاومت و استحکام باالیی برخوردارند و درنتیجه قیمت آن

 متر است میلی 6تا  2های مختلفی مابین ای دارای ضخامتیغه کرکره: تیغه کرکره شیشهوزن و ضخامت ت

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

 .از قیمت بیشتری برخوردارند

 باشند، ای دارای گارانتی یکسان نمیهای شیشهکرکره میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی

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

کنیم با واحد فروش اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی ایدرب کرکره شیشه اگر قصد خرید

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

 ایفروش درب کرکره شیشه

ها را را خریداری کنید اما اگر قصد خرید این کرکره ایدرب کرکره شیشه های مختلفیفروشگاه ها وتوانید از سایتشما می

کننده تمامی بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت عرضهکنیم خرید خود را از شرکت دیدهدارید ما به شما پیشنهاد می

نمایند و محصوالت خود مرغوب و باکیفیت استفاده می ها از موادباشد و در ساخت این کرکرهای میهای کرکره شیشهمدل

 .کندرا با گارانتی عرضه می

های بان گستر قائم این است که شما خریدی مستقیم خواهید داشت و درنتیجه واسطهاز دیگر مزیت خرید از شرکت دیده

واهید کرد. همچنین این شرکت ای را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت خریداری خشده و شما کرکره شیشهفروش حذف

باشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام های نصب در سراسر ایران میدارای نمایندگی

 .دهدمی

 ایهای فروش و نصب درب کرکره شیشهنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی های مجاز فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی ایدرب کرکره شیشه برای خرید و نصب

 :اند ازای در شهرهای مختلف عبارتهای فروش و نصب کرکره شیشهباکیفیت را خریداری کنید. برخی از نمایندگی

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

 09121383250تلفن فروش:  021 5541821. تلفن ویژه: 681سوم مرکزی، پالک 

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

 توانیدیکنید مباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میمی ایدرب کرکره شیشه
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 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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