
 کرکره برقی 

امروزه استفاده از کرکره های برقی خیلی وسیع و گسترده شده است. استفاده از کرکره های برقی آسان و راحت است. 

توان کرکره را باال یا پایین داد. امنیت باالیی دارند و انواع طرح ها و فقط با فشار دادن یک دکمه بر روی ریموت می

از کرکره های سنتی بیشتر  قیمت کرکره ی برقی .زیبا و مدرنی به ساختمان میدهدرنگ ها وجود دارند و جلوه ی 

است. اما تمام این مزیت ها باعث شده است که مصرف کنندگان این اختالف قیمت را در نظر نگیرند و کرکره ی برقی 

 .افزوده شودرا به کرکره ی سنتی ترجیح دهند و روز به روز بر تعداد متقاضیان انواع کرکره ی برقی 

 عوامل تاثیر گذار بر قیمت کرکره برقی

 گذارد. تیغه های گالوانیزه از استحکام کمتری نسبت به تیغه نوع تیغه ی کرکره ی برقی بر قیمت آن تاثیر می

 .های آلومینیومی برخوردار است و قیمت تیغه ی گالوانیزه نسبت به تیغه ی آلومینیومی کمتر است

 نیز در قیمت کرکره بی تاثیر نیست. هرچه ضخامت تیغه ها بیشتر باشد، مقاومت  ضخامت تیغه های کرکره

 .آن ها نیز بیشتر است. و قیمت باالتری دارند

  است. تیغه های دو جداره  قیمت کرکره برقیتعداد الیه های تیغه های کرکره نیز یکی از عوامل تعیین کننده

 .قیمت بیشتری دارند

 تاثیر مستقیم دادرد. موتورهای توبالر که  قیمت کرکره برقیکرکره ی برقی بر  نوع موتور به کار رفته در

شود و اندازه ی آن نسبت به موتور ساید کوچکتر است و از تون کمتری برای مکان های کم تردد استفاده می

برخوردار است. قیمت اش نسبت به موتور های ساید کمتر است. از موتور های ساید برای مکان های پر تردد 

 .شوداستفاده می

 این لوازم جانبی شامل جاقفلی استیل،  .گذاردتاثیر میقیمت کرکره برقیو خرید لوازم جانبی بر  لوکس سازی

دستگیره ی خالص کن، کاور موتور، رنگ کاری پروفیل و شفت و سایر متعلقات، چشم فتوسل و فالشر، سیم 

شود. استفاده و خرید می برای راه اندازی چشم و فالشر، دستگاه اتوماتیک کارتی و شاسی بوش باتون بلوتوثی

 .دهدهر کدام از این وسایل، قیمت کرکره برقی را افزایش می

  گذارد. تاثیر می قیمت کرکره برقیقطعات و لوازم اولیه ی به کار رفته در ساخت کرکره بر درجه ی کیفی

مواد اولیه  قطعا کرکره هایی که از قطعات درجه ی یک ساخته شده است بیشتر از کرکره هایی است که از

شود زیرا درجه ی دو ساخته شده است. اما به هیچ وجه کرکره های ساخته با مواد درجه ی سوم پیشنهاد نمی

 .خیلی بی کیفیت هستند و هیچ گونه مقاومتی در برابر ضربه ها ندارد

  آن بیشتر و قطعات آن در قیمت کرکره بی تاثیر نیست. موتورهای خاجی از نمونه های ایرانی برند کرکره

 .است. موتورهای ایتالیایی یکی از موتورهای گران و با کیفیت است

  مکان مورد نظر بر قیمت کرکره ی برقی تاثیر مستقیم و بسزایی دارد. هرچه طول و عرض و متراژ و ابعاد

ه ی در مجموع ابعاد مکانی که قصد نصب کرکره برقی را داریم بیشتر باشد در نتیجه قیمت تمام شده ی کرکر

 .برقی بیشتر است

 و تیغه های دو جداره فوم دار، از سایر تیغه های معمولی بیشتر استتیغه کرکره پلی کربنات. 

  خاصیتusp یا همان برق اضطراری که در موتورها تعبیه شده است بر قیمت موتور و در نتیجه تاثیر مستقیم

توان با استفاده از برق ذخیره شده، کرکره را تا چند مرتبه بر قیمت کرکره دارد. هنگام قطع برق شهری می

 .باال و پایین داد

  یمت نهایی کرکره نیز موثر است. از کرکره های برقی مورد نظر برای نصب کرکره، بر قنوع محل و مکان

توان برای انواع درب ورودی ساختمان های مسکونی، پارکینگ ها، ساختمان های تجاری و صنعتی، هتل می

 .ها و مراکز درمانی استفاده کرد

 نصب کرکره ی  موثر است. معموال هنگام خرید و قیمت کرکره برقیمورد نیاز بر ریموت و کنترل گر  تعداد

 .دهند اما اگر تعداد بیشتری نیاز دارید باید هزینه ی آن را جداگانه حساب کنیددو عدد ریموت ارائه می برقی

  نوسانات ارز و دالر، قیمت این تعدادی از قطعات و لوازم برخی از کرکره های برقی وارداتی هستند و با

 .شود. و قیمت ثابتی ندارندقطعه ها نیز باال و پایین می

 ،قیمت کرکره  استفاده از مزایا و خدمات پس از فروش مانند نصب و ضمانت نامه و گارانتی کرکره برقی

 .دهدرا افزایش می برقی

حتما به نمایندگی ها و فروشگاه های معتبر و مجاز )Prices for electric shutters( خرید کرکره ی برقی هنگام

 .فروشندمراجعه کنید. گاهی برخی از این مغازه ها، کرکره های بی کیفیت را به نرخ کرکره ی باکیفیت و مرغوب می
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 شرکت ایران کرکره

یکی از شرکت های و برند های معروف در زمینه ی تولید و طراحی انواع کرکره ی برقی است. کرکره  ایران کرکره

های تولید شده در ایران کرکره، یکی از بهترین و با کیفیت ترین کرکره های موجود در بازار است. استفاده از مواد 

ب و با کیفیت رمز موفقیت ایران کرکره است. داشتن نمایندگی در سطح کل کشور برای دسترسی آسان و اولیه ی مرغو

 .باشدراحت مصرف کنندگان یکی دیگر از امتیازات ایران کرکره می

شرکت ایران کرکره نزدیک به دو دهه سابقه ی کاری درخشان و کسب نشان ها و موفقیت های بسیار، برای خرید 

باشد. ایران کرکره امکان چه به صورت تکی و چه به صورت عمده و تعداد باال در خدمت مشتریان می  کرکرهانواع 

را می توانید از  ارزان ترین قیمت کرکره برقی .خرید اینترنتی و آنالین را نیز برای راحتی خریداران فراهم کرده است

ایران کرکره بخواهید و قیمتی پایین تر از نمونه ی مششابه آن در بازار دارد. خدمات پس از فروش مانند نصب کرکره 

دیگر از امتیازات این شرکت نسبت به سایر شرکت ها و  و ضمانت و گارانتی کردن محصوالت در ایران کرکره یکی

 .نمایندگی های کرکره است

 .اقدام نمایید تماسبرای کسب اطالعات بیشتر می توانید از طریق  
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