
 

 

 پلی کربنات

شود. نوعی ماده سخت و شفاف است که از آن در صنایع مختلف استفاده می)polycarbonate:( پلی کربنات

خودروسازی، هواپیماسازی، صنایع سازی، کاربردهای پلی کربنات بسیار گسترده است. از این ماده در ساختمان
های پلی کربنات در برابر ضربه، حرارت و حریق شود. ورقهنظامی، ساخت کرکره و درب و پنجره و... استفاده می

باشد. در این بسیار مقاوم است و بااینکه ظاهری شبیه به شیشه دارد اما میزان استحکام آن بیشتر از فوالد می
ها را در های فروش و نصب این ورقهآشنا نماییم و نمایندگی پلی کربنات انواع ورقه مطلب قصد داریم شمارا با

 .شهرهای مختلف معرفی کنیم تا انتخاب مناسبی داشته باشید

 انواع ورقه پلی کربنات

های پلی کربنات دارای شود که هرکدام موارد استفاده خاصی دارد. ورقهدر دو نوع مات و شفاف تولید می پلی کربنات ورقه

های پلی کربنات از توان با توجه به مکان مورداستفاده رنگ موردنظر را سفارش داد. ورقهبندی متنوعی هستند و میرنگ

طورکلی برخی از انواع ورقه پلی شوند. بهختلفی برخوردارند و در نوع تک جداره و چند جداره عرضه میهای مضخامت

 :اند ازکربنات عبارت

 ها اند و میزان استحکام آنشدههای چند جداره از چندالیه فشرده پلی کربنات ساختههای چند جداره: ورقهورقه

های چند ها را نصب کرد. ورقهراحتی آنتوان بهها سبک بوده و میحال وزن این ورقهیار باالست درعینبس

سازی استفاده ها در صنایع ساختمانتوان از آنجداره در برابر ضربه و حرارت عایق بسیار مناسبی هستند و می

 .کرد

 باشد. موارد مصرف های موجدار یا کروگیت میقههای پلی کربنات، ورورقه موجدار: یکی دیگر از انواع ورقه

ها و ها، انبارها، ساختمانها در سولهورق موجدار بسیار زیاد است از این ورقه بیشتر برای پوشش دادن سقف

باشد. ورقه موجدار یا ترین مزیت این ورقه عایق بودن آن در برابر سروصدا میشود. مهمنورگیرها استفاده می

ی دو مدل چند جداره و توپر است. میزان استحکام مدل چند جداره بسیار باالست و دارای کروگیت دارا

متر است و میلی 2.5تا  0.5های توپر بین باشد. ضخامت ورقهمتر میمیلی 16تا  5های مختلفی مابین ضخامت

 .باشدهای چند جداره میاستحکام آن کمتر از مدل

 های های تخت برخالف ورقباشد. ورقهای تخت میرق پلی کربنات ورقههای وورقه تخت: یکی دیگر از مدل

متر متغیر است. از این میلی 12تا  2موجدار ظاهری صاف و یکدست دارند. میزان ضخامت این نوع ورقه از 

 .باشدهای داخلی و خارجی ساختمان استفاده کرد و جایگزین مناسبی برای شیشه میتوان در محیطورقه می

 باشد. این ورق یکی از انواع های طرح سفال میطرح سفال: یکی دیگر از انواع ورق پلی کربنات، ورق ورق

شود. ورق طرح سفال از ترکیب پلی سازی مدرن و سنتی استفاده میجدید پلی کربنات است و از آن در ساختمان

در برابر گرما و ضربه بسیار مقاوم شوند و ظاهری زیبا دارد. این نوع ورق نیز کربنات و آکریلیک ساخته می

 .باشدمی

 نصب انواع ورق پلی کربنات

ها باشند، به همین دلیل نصب این ورقهدارای وزن سبکی هستند و در برابر خمیدگی بسیار مقاوم می پلی کربنات هایورقه

های های مختلفی مانند ایستگاهصورت تخت یا هاللی بر روی سقف مکانتوان بهها را میحت است. این ورقهسریع و را

عنوان دیوار را نیز دارند. های پلی کربنات قابلیت نصب بههای عابر پیاده و... نصب کرد. ورقهها، پلاتوبوس، سقف گلخانه

ها را نصب نماید؛ تواند آنهارت نیاز دارد و فرد غیرمتخصص نمیدقت و مها بهباید توجه داشت که نصب این ورقه

درستی ها بههای مجاز و نیروهای متخصص بسپارید تا ورقهرو بهتر است کار نصب ورقه پلی کربنات را به نمایندگیازاین

 .نصب شود و میزان ایمنی آن در برابر عوامل محیطی افزایش یابد

 قیمت انواع ورقه پلی کربنات
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ها به عوامل توان قیمت ثابتی در نظر گرفت؛ چراکه میزان قیمت این ورقههای مختلف ورقه پلی کربنات نمیبرای مدل

 :اند ازمختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت

 باشد. هراندازه طول و عرض ورقه پلی کربناتترین عامل در میزان قیمت آن میاندازه ورقه: ابعاد ورقه، مهم 

 .یابدبیشتر باشد، میزان قیمت آن نیز افزایش می

 کاررفته در ورقه در میزان قیمت بندی متفاوتی هستند. نوع رنگ بههای پلی کربنات دارای رنگرنگ ورقه: ورقه

 .آن تأثیرگذار است

 ها با ههای ساخت این ورقها و برندهای مختلفی هستند و روشهای دارای مارکمارک و برند ورقه: این ورقه

 .تبع قیمت برندهای معتبر بیشتر استباشد بهتوجه به نوع برند متفاوت می

 های پلی کربنات متفاوت است. هراندازه ضخامت ورقه بیشتر ضخامت ورق پلی کربنات: میزان ضخامت ورقه

 .یابد و درنتیجه میزان قیمت آن نیز بیشتر استباشد استحکام آن افزایش می

 فی همچون تخت و چند جداره های مختلطور که گفته شد ورقه پلی کربنات دارای مدلمانمدل پلی کربنات: ه

 .باشدهستند، معموالً قیمت مدل چند جداره بیشتر می

 های پلی کربنات از گارانتی یکسانی برخوردار نیستند، هراندازه میزان گارانتی و میزان گارانتی: تمامی ورقه

 .یابدباشد، قیمت آن نیز افزایش می خدمات پس از فروش محصول بیشتر

توانید با واحد فروش شرکت اطالع هستید، میرا دارید و از میزان قیمت آن بی پلی کربنات اگر قصد خرید انواع ورقه

 .ها بخواهید شمارا در انتخاب نوع ورقه و میزان قیمت آن راهنمایی نمایندآن بان گستر قائم تماس برقرار نمایید و ازدیده

 فروش انواع ورقه پلی کربنات

صورت حضوری یا اینترنتی خریداری نمایید؛ اما اگر های مختلفی بهرا از فروشگاه پلی کربنات هایتوانید ورقهشما می

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

نمایند و ا از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میههای ورقه پلی کربنات است و در ساخت این ورقهکننده تمامی مدلعرضه

باشد و های نصب در سراسر ایران میکند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیمحصوالت خود را با گارانتی عرضه می

 .دهدکار نصب ورقه را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام می

 نات در شهرهای مختلفهای فروش و نصب انواع ورقه پلی کربنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا محصولی های مجاز فروش و نصب آنبرای خرید و نصب ورقه پلی کربنات بهتر است به نمایندگی

های فروش و نصب ورق پلی کربنات در شهرهای مختلف باکیفیت و مطمئن به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازعبارت

 قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز  بان گسترنمایندگی 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 میانواع ورقه پلی کربنات می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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