
 

 

 ها کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

های برقی ضمن کرکره)Polycarbonate shutters installed in shops:(ها کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

دهند. اکثر فروشندگان به ها هستند، میزان امنیت مغازه را نیز افزایش میاینکه یکی از عوامل تأثیرگذار در زیبایی مغازه

های برقی از انواع کرکره های پلی کربنات یکیای هستند که دارای ظاهری زیبا و مستحکم باشد. کرکرهدنبال کرکره

ها بسیار شبیه به شیشه بوده و به باشند که ضمن استحکام باال از ظاهری شفاف و زیبایی برخوردارند. این کرکرهمی

ها شکنند. از این کرکرهها نیز نمیها به حدی است که با شدیدترین ضربهای شهرت دارند اما مقاومت آنهای شیشهکرکره

 .آشنا نماییم هاکرکره پلی کربنات نصب در مغازه شود. در این مطلب قصد داریم شمارا بامختلفی استفاده میهای برای مکان

 ها انواع کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

های پلی کربنات به دو طورکلی کرکرهبا توجه به نوع مغازه متفاوت است. به هاکرکره پلی کربنات نصب در مغازه انواع

های داخل پاساژ های غضروف دار بیشتر برای مغازهشوند. از کرکرهای و کرکره غضروف دار تقسیم مینوع کرکره لوله

های هایی که به امنیت باالیی نیاز دارند مانند مغازهای برای محیطهای لولهرهشود. در مقابل از کرکاستفاده می

 .گرددها استفاده میجواهرفروشی و صرافی

هایی از تکه با غضروفصورت تکههای این کرکره بهشود. تیغهکرکره غضروف دار به نام کرکره زواری نیز شناخته می

 .بندی متنوعی برخوردار استشوند و از رنگیجنس استیل یا آلومینیوم به هم متصل م

ای تقریباً های لولهباشد. روش ساخت کرکرهها مینصب در مغازه ای نیز یکی دیگر از انواع کرکره پلی کربناتکرکره لوله

ز جای غضروف اای بههای غضروف دار است. تفاوت این دو مدل کرکره در این است که در کرکره لولهشبیه به کرکره

هایی های آن نیز بیشتر است، به همین دلیل برای محیطشود و میزان ضخامت تیغههای استیل یا آلومینیومی استفاده میلوله

ترین نوع کرکره برقی ای مقاومتوان گفت کرکره پلی کربنات لولهشود. درواقع میکه به امنیت زیادی نیاز دارند استفاده می

 .باشدی برخوردار میاست و از ایمنی بسیار باالی

 ها نصب کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

های این کرکره سبک بوده و در برابر خمیدگی بسیار توجه هستند. وزن تیغههای پلی کربنات دارای دو مزیت قابلکرکره

ب کرکره پلی کربنات های برقی است. برای نصتر از سایر کرکرهها نیز آسانمقاوم هستند، به همین دلیل نصب این کرکره

کنند. باید توجه داشت که تمامی مراحل نصب شده و سپس موتور کرکره را نصب میهای بر رول نصبمغازه ابتدا باید تیغه

رو بهتر است های پلی کربنات به تخصص و دقت باالیی نیاز دارد و فرد غیرمتخصص نباید آن را نصب نماید. ازاینکرکره

درستی نصب شود و میزان امنیت آن های مجاز بسپارید تا کرکره بهرا به نمایندگی کرکره پلی کربنات مغازه کار نصب

 .افزایش یابد

 ها قیمت کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

های آن قیمت یکسانی در نظر توان برای تمامی مدلی هستند و نمیهای مختلفهای پلی کربنات دارای انواع و رنگکرکره

ها دخیل است. برخی از این عوامل گرفت. از طرف دیگر عوامل زیادی در میزان قیمت کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

 :اند ازعبارت

 های بزرگ از قیمت ل در میزان قیمت کرکره است. کرکرهترین عامابعاد کرکره: طول و عرض کرکره مهم

 .های بیشتری نیاز دارندبیشتری برخوردارند زیرا به تیغه

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/
http://www.crystalclearshutters.com/
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/


 

 

 شوند. قیمت های پلی کربنات از ترکیب پلی کربنات با آلومینیوم و یا استیل ساخته میجنس کرکره: کرکره

های ضروف دار از قیمت کمتری نسبت به کرکرههای غباشد و کرکرههای استیل بیشتر از آلومینیوم میکرکره

 .ای برخوردارندلوله

 کاررفته در کرکره نیز بندی متنوعی هستند. نوع رنگ بهها دارای رنگکاررفته در کرکره: کرکرهنوع رنگ به

 .در میزان قیمت آن تأثیرگذار است

 های ضخیم استحکام و طول است. تیغهمتر میلی 6تا  2های کرکره پلی کربنات از ضخامت کرکره: ضخامت تیغه

 .عمر بیشتری دارند و از قیمت باالتری نیز برخوردارند

 های پلی کربنات دارای گارانتی و خدمات پس از میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

باشد قیمت آن نیز افزایش فروش یکسانی نیستند، هراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر 

 .یابدمی

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

های کوچک مناسب هستند اما موتورهای استفاده کرد. موتورهای توبوالر دارای قدرت کمتری بوده و برای درب

باشند. قیمت موتورهای ساید و اروپایی بیشتر از های سنگین میب دربساید قدرت بیشتری داشته و مناس

 .موتورهای توبوالر و چینی است

کنیم شما پیشنهاد میاطالع هستید، به را دارید و از میزان قیمت آن بی هاکرکره پلی کربنات نصب در مغازه اگر قصد خرید

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

 ها فروش کرکره پلی کربنات نصب در مغازه

ه شما پیشنهاد ها ما بکنند. برای خرید این کرکرهها فعالیت میمراکز مختلفی درزمینٔه فروش کرکره پلی کربنات مغازه

بان گستر قائم اقدام به خرید نمایید. این شرکت صورت حضوری و یا از طریق تماس با واحد فروش شرکت دیدهکنیم بهمی

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

بان گستر قائم این است که شما کند. از دیگر مزیت خرید از شرکت دیدهگارانتی عرضه می نمایند و محصوالت خود را بامی

شده و شما کرکره پلی کربنات را با کمترین های فروش حذفواسطه و مستقیم خواهید داشت و درنتیجه واسطهخریدی بی

باشد و کار های نصب در سراسر ایران مییقیمت و بهترین کیفیت خریداری خواهید کرد. همچنین این شرکت دارای نمایندگ

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

 ها های فروش و کرکره پلی کربنات نصب در مغازهنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا های مجاز فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی هاکرکره پلی کربنات نصب در مغازه برای خرید

ی های فروش و نصب کرکره پلی کربنات در شهرهامحصولی با گارانتی و مطمئن به شما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 :اند ازمختلف عبارت

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

 0912138325تلفن فروش:  021 5541821. تلفن ویژه: 681سوم مرکزی، پالک 

اکثر شهرهای ایران دارای نمایندگی فروش و نصب بان گستر قائم )خوبان( در در 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

https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%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/
tell://+9855441824/
tell://+9855441824/


 

 

 

 


