
 

 

 کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

های قدیمی امروزه کرکره)Polycarbonate shutters installed in the shop:(کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

های مختلفی است و از های برقی دارای انواع و مدلاند. کرکرههای برقی دادهها جای خود را به کرکرهمغازه
های برقی، کرکره پلی کربنات است. کرکره ترین کرکرههای متفاوتی ساخته شده است. یکی از پراستفادهجنس

شود. از دیگر مزایای این کرکره ها نیز دچار شکستگی نمییدترین ضربهپلی کربنات بسیار مقاوم بوده و با شد
های ترین کرکرهطورکلی کرکره پلی کربنات یکی از مستحکمباشد. بهمقاومت در برابر خمیدگی و ضد حریق بودن می

کرکره پلی  واعکند. در این مطلب قصد داریم شمارا با انطور کامل از مغازه حفاظت میشود و بهبرقی محسوب می

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

 انواع کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

باشد. ها بیشتر از فوالد میمقاومت این کرکره های پلی کربنات بسیار شفاف هستند و ظاهری شبیه به شیشه دارند اماکرکره

ها بسیار مناسب هستند چراکه به علت همین شفافیت باال هنگام بسته بودن کرکره نیز های پلی کربنات برای مغازهکرکره

تولید  ایهای پلی کربنات در دو نوع کلی کرکره غضروف دار و کرکره لولهتوان ویترین مغازه را مشاهده کرد. کرکرهمی

 .شودها استفاده میها برای مغازهشوند. از هردو این کرکرهمی

 هایی از جنس استیل یا آلومینیوم به هم های کرکره غضروف دار یا زواری با غضروفکرکره غضروف دار: تیغه

تکه صورت یکباشد. تیغه این کرکره بهی میهای استیل بیشتر از آلومینیوماند. استحکام غضروفمتصل شده

ها و اند. از کرکره غضروف دار برای بیشتر مغازهنیست بلکه به شکل قطعات آجری در کنار هم چیده شده

 .شودها استفاده میبوتیک

 ای ای است. کرکره لوله، کرکره لولهکرکره پلی کربنات نصب در مغازه ای: یکی دیگر از انواعکرکره لوله

هایی از جنس استیل یا آلومینیوم به هم متصل وسیله لولههای این کرکره بهترین نوع کرکره برقی است. تیغهمقاوم

های استفاده از مدل شود. البتههای فوالدی استفاده میاند. گاهی نیز برای کاهش قیمت این کرکره از لولهشده

زدگی شود و میزان مقاومت آن نیز کم است. میزان شود زیرا ممکن است دچار زنگفوالدی چندان توصیه نمی

هایی که به های بزرگ و یا مکانای برای مغازهها باهم متفاوت است. از کرکره لولهضخامت و قطر این لوله

 .شودی استفاده میامنیت زیادی نیاز دارند مانند مغازه طالفروش

 نصب کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

ها به باشند. نصب این کرکرهمتر می 5/6متر و ارتفاع  8ها تا عرض نصب بر روی انواع دربهای پلی کربنات قابلکرکره

و نباید  های برقی به تخصص و دقت زیادی نیاز داردحال نصب تمامی کرکرهعلت وزن سبک چندان دشوار نیست. بااین

رو بهتر است کار نصب کرکره پلی کربنات مغازه را به نیروی متخصص و فرد غیرمتخصص آن را انجام دهد. ازاین

عدد تیغه نصب  9ها در هر مترمربع های مجاز بسپارید تا میزان امنیت آن افزایش یابد. برای نصب این کرکرهنمایندگی

باشد. سپس کیلوگرم می 12تا  9متفاوت است و وزن هر متر آن چیزی حدود  ها با توجه به مدل کرکرهشود. وزن تیغهمی

های سبک از موتور توبوالر و برای کنند. برای کرکرهموتور کرکره را با توجه به وزن نهایی کرکره، انتخاب و نصب می

 .شودهای سنگین از موتور ساید استفاده میکرکره

 قیمت کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

کرکره پلی  ها در نظر گرفت. قیمتتوان قیمت ثابتی برای آنهای برقی روزانه در حال تغییر است و نمیقیمت کرکره

 :اند ازنیز بستگی به عوامل مختلفی دارد. برخی از این عوامل عبارت کربنات نصب در مغازه

  یابدافزایش میابعاد کرکره: هراندازه طول و عرض کرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز. 
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 قیمت برند اروپایی ها و برندهای مختلفی هستند معموالا ها دارای مارکمارک و برند کرکره: این نوع کرکره 

 .باشدها میبیشتر از سایر مارک

 باشدهای مختلفی هستند و قیمت هر رنگ متفاوت میها دارای رنگرنگ کرکره: این کرکره. 

 باشند، های پلی کربنات دارای گارانتی یکسان نمیروش کرکره: تمامی کرکرهمیزان گارانتی و خدمات پس از ف

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

 ی هامتر هستند. تیغهمیلی 6تا  2های کرکره پلی کربنات دارای ضخامتی مابین های کرکره: تیغهضخامت تیغه

 .ها نیز بیشتر استتر استحکام بیشتری دارند و به همین دلیل میزان قیمت آنضخیم

 توان از موتورهای توبوالر یا ساید های پلی کربنات میکاررفته در کرکره: برای نصب کرکرهنوع موتور به

ند اما موتورهای های کوچک مناسب هستاستفاده کرد. موتورهای توبوالر دارای قدرت کمتری بوده و برای درب

باشند. قیمت موتورهای ساید و اروپایی بیشتر از های سنگین میساید قدرت بیشتری داشته و مناسب درب

 موتورهای توبوالر و چینی است

 های باتجربه هزینه هزینه نصب کرکره: هزینه نصب کرکره نیز در میزان قیمت نهایی آن مؤثر است، نمایندگی

 .کنند اما همین هزینه بیشتر امنیت کرکره شمارا تضمین خواهد کردها دریافت میکرهبیشتری برای نصب این کر

کنیم با اطالع هستید به شما پیشنهاد میرا دارید و از میزان قیمت آن بی کرکره پلی کربنات نصب در مغازه اگر قصد خرید

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

 فروش کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

رسند، اما اگر قصد خرید های مختلفی به فروش مینمایندگی ها وتوسط فروشگاه های پلی کربنات نصب در مغازهکرکره

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

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

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 مراجعه نمایید های مجاز فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی کرکره پلی کربنات نصب در مغازه رای خرید و نصبب

ربنات در شهرهای مختلف های فروش و نصب کرکره پلی کتا محصولی باکیفیت را خریداری کنید. برخی از نمایندگی

 :اند ازعبارت

 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 

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

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

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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