
 

 

 کرکره پلی کربنات در مغازه

های پلی کربنات یکی از انواع جدید کرکره)Polycarbonate shutters in the shop:(کرکره پلی کربنات در مغازه

کرد. ها استفاده های تجاری و در مغازهتوان برای درب و پنجره منازل، مجتمعهای برقی است که از آن میکرکره
باشد اما استحکام آن بیشتر از تمامی های پلی کربنات شبیه به شیشه است و بسیار شفاف میظاهر کرکره

ها بسیار مناسب هستند. های پلی کربنات به علت دارا بودن ظاهر شفاف برای مغازههای برقی است. کرکرهکرکره
هنگام بسته بودن کرکره مشاهده کرد و همین امر باعث توان داخل مغازه را حتی در ها میبا استفاده از این کرکره

آشنا نماییم و  ربنات در مغازهکرکره پلی ک شود. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعافزایش فروش مغازه می

 .های فروش این کرکره را به شما معرفی نماییم تا خریدی مطمئن داشته باشیدنمایندگی

 کرکره پلی کربنات در مغازه انواع

هایی به خصوصی از کرکره ها از مدلشود. البته برخی از مغازها استفاده میهکرکره پلی کربنات برای در مغازه از انواع

ای های پلی کربنات لولهها جواهرفروشی به علت نیاز به امنیت باال بیشتر از کرکرهکنند. مثالً مغازهپلی کربنات استفاده می

ها دارد این است که های پلی کربنات برای مغازهدرستی حفاظت شود. مزیتی که استفاده از کرکرهکنند تا مغازه بهیاستفاده م

های این کرکره ضد اشعه ماوراءبنفش است و به همین دلیل نور آفتاب موجب تغییر رنگ کرکره و یا عوض شدن رنگ تیغه

 .شوددکوراسیون ویترین نمی

های باشند. کرکرهای میهای لولههای غضروف دار و کرکرههای شفاف، کرکرهکرکره کرکره پلی کربنات در مغازه انواع

ان رنگ توهای مختلفی مانند آبی، مسی، برنزی، دودی و... برخوردارند. میشفاف ظاهری شبیه به شیشه دارند و از رنگ

های آن ای را با سایر دکوراسیون مغازه هماهنگ کرد و یا برای زیبایی بیشتر میان تیغههای شیشهشیشه و فریم کرکره

 .نوارهای رنگی نصب کرد

وسیله های این کرکره بهاست. تیغه کره پلی کربنات در مغازهکر کرکره غضروف دار یا زواری نیز یکی دیگر از انواع

ای نیز مانند کرکره غضروف دار است. اند. کرکره لولههایی از جنس استیل و یا آلومینیوم به هم متصل شدهغضروف

تیل و یا های اسجای غضروف از لولهای بهای با غضروف دار در این است که در کرکره لولههای کرکره لولهتفاوت

های آن نیز بیشتر است. بیشتر از دو نوع کرکره غضروف دار و شفاف برای شود و ضخامت تیغهآلومینیوم استفاده می

 .شودها استفاده میمغازه

 کرکره پلی کربنات در مغازه نصب

های پلی کربنات سبک است باشد، زیرا وزن کرکرههای برقی میتر از سایر کرکرهآسان بنات در مغازهکرکره پلی کر نصب

عدد تیغه نصب  9ها در هر مترمربع حدود ها نیاز به قدرت و توان زیادی ندارد. برای نصب این کرکرهجایی آنو جابه

 9لی وزن هر مترمربع تیغه پلی کربنات از طورکها با توجه به مدل کرکره تا حدودی متفاوت است. بهشود که وزن تیغهمی

های سنگین و بزرگ از موتورهای شود. برای کرکرهها موتور کرکره نصب میکیلوگرم است. پس از نصب تیغه 12تا 

شود. باید توجه داشت که نصب تمامی مراحل های سبک از موتورهای توبوالر استفاده میساید اروپایی و برای کرکره

رو بهتر درستی نصب نماید؛ ازاینتواند آن را بهدقت و مهارت دارد و فرد غیرمتخصص نمیبنات نیاز بهکرکره پلی کر

 .های مجاز بسپارید تا میزان امنیت آن افزایش یابداست کار نصب کرکره پلی کربنات را به نیروی متخصص و نمایندگی

 کرکره پلی کربنات در مغازه قیمت

های برقی است. البته باید توجه داشت که به علت مزایای زیادی که دارد بیشتر از سایر کرکره های پی کربناتقیمت کرکره

ها به عوامل توان قیمت یکسانی در نظر گرفت. میزان قیمت این کرکرههای پلی کربنات در مغازه نمیبرای تمامی کرکره

 :اند ازمختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت

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.alibaba.com/showroom/polycarbonate-roller-shutter.html
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://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://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://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-shutters/


 

 

 های یابد چراکه باید از تیغهابعاد کرکره: هراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن افزایش می

 .بیشتری استفاده کرد

 های پلی کربنات دارای برندهای مختلفی همچون اروپایی و چینی هستند. قیمت مارک و برند کرکره: کرکره

 .ها هستبیشتر از سایر مارکبرندهای اروپایی 

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

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

 .هست هابیشتر از سایر کرکره

 کاررفته در تیغه و فریم کرکره نیز در میزان قیمت آن مؤثر استرنگ کرکره: نوع رنگ به. 

 باشند، های پلی کربنات دارای گارانتی یکسان نمیمیزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

 .یابدنیز افزایش میهراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن 

کنیم با واحد اطالع هستید به شما پیشنهاد میاگر قصد خرید کرکره پلی کربنات در مغازه را دارید و از میزان قیمت آن بی

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

 کرکره پلی کربنات در مغازه فروش

رسانند، اما اگر قصد صورت حضوری یا اینترنتی به فروش میهای مختلفی کرکره پلی کربنات در مغازه را بهفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت کنیم، خرید خود را از شرکت دیدهخرید این مدل کرکره را دارید ما به شما پیشنهاد می

نمایند ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میکربنات است و در ساخت این کرکرههای کرکره پلی کننده تمامی مدلعرضه

های نصب در سراسر ایران هست و کنند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیو محصوالت خود را با گارانتی عرضه می

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

 فروش و نصب کرکره پلی کربنات در مغازه هاینمایندگی

ها مراجعه نمایید تا های مجاز فروش و نصب آنبرای خرید و نصب کرکره پلی کربنات در مغازه بهتر است به نمایندگی

های ترین قیمت خریداری نمایید. برخی از نمایندگیهای خرید حذف شوند و شما کرکره را با باالترین کیفیت و نازلواسطه

 :اند ازروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهای مختلف عبارتف

 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 شرکت دیده در پایان الزم به ذکر است که

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میکرکره پلی کربنات در مغازه می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

tell://+9855441824/
tell://+9855441824/


 

 

 

 


