
 :کرکره آلومینیومی

به دلیل وجود این فلز توانسته است از محبوبیت باالیی برخوردار باشد. در مجموع آلومینیوم نوعی فلز نرم  کرکره آلومینیومی

کرکره برقی  .و سبک است که عالوه بر سبکی خود توانسته است از مقاومت باالیی در برابر عوامل مختلف بهره مند شود

تواند نمای و زیبایی خود را همانند  خاصیت ضد زنگ دارد و می)Aluminum electric shutters( آلومینیومی

های ویالیی  و یا خانه توان در مکان هایی همچون پارکینگ های آپارتمان روزهای اول خود حفظ کند. از این کرکره می

 .استفاده نمود

 :کرکره برقی آلومینیمی

توانید باز و بسته شدن  توان در داخل منزل و از طریق کنترل از راه دور، کنترل نمود. شما می را می کرکره برقی آلومینمی

م نمایید. کرکره خود را بر اساس برخی شرایط از قبیل سطح دمای محیط و یا سروصدا تنظی کرکره برقی آلومینیوم

 این سیستم. شود می ادغام خانگی اتوماسیون های سیستم با  آلومینیمی به راحتی قابل استفاده است. همچنین کرکره برقی

مانند  (DC) همان سیستم برق خانگی و یا با ولتاژ پایین جریان مستقیم قدرت (AC) متناوب جریان از استفاده با کرکره

توانند با  ، این است که میکرکره آلومینیومی الکتریکیکند. مزیت کلیدی  شیدی کار میهای خور باتری و یا پانل

 .های اتوماسیون خانگی ترکیب شوند سیستم

با کارکرد اتوماتیک خود توانسته به انجام بسیاری از کارها سهولت ببخشد. همچنین اتوماتیک بودن  کرکره برقی آلومینیوم

توانید درب را باز و یا بسته  ای شما به همراه دارد و تنها با استفاده از ریموت کنترل خود میاین کرکره امنیت باالیی را بر

تواند یک نوع سرمایه گذاری بهینه باشد. به طوری که با دوام باالی این محصول  نمایید. نصب کرکره برقی آلومینیومی می

ه باشد. همچنین به خاطر دوام باالی این محصول در برابر تواند برای شما کارکرد و عملکرد باالیی داشت های سال می سال

 .حرارت و ضربات گزینه مناسبی برای انتخاب است

 :تیغه کرکره آلومینیومی

های مختلفی از جمله  ها و تکنیک شود که در آن از روش از بیلت استاندارد آلومینیوم ساخته می تیغه کرکره آلومینیومی

خاصیت ضد خش بودن دارد و می تواند ظاهر اولیه خود را  تیغه کرکره برقی آلومینیوم. کنند تولید اکستروژه را استفاده می

تیغه کرکره از جنس  .آید می دست به خش ضد استاتیک الکترو رنگ وسیله به خاصیت این  با گذر زمان حفظ کند.

های متنوع آن است.  ازار به شمار می رود. دلیل آن کیفیت باالی آن و رنگ بندیها در ب از پر مصرف ترین تیغه آلومینوم

 .امنیت و استحکام این محصول نیز از علل تقاضای باالی آن است

شود که به صورت جداره داخلی تک و یا تک پل، دو جداره یا دو پل  خود تیغه کرکره آلومینیوم در انواع گوناگون ساخته می

هتر است این نکته نیز ذکر شود که دو جداره و یا دوپل آن نشان دهنده مقاومت باالتری نسبت به نوع تک پل هستند. البته ب

از سه نوع مواد اولیه و یا به اصطالح از سه نوع شمش استفاده می شود.  ساخت تیغه کرکره آلومینیومی آن می باشد. در

. است ها کرکره های تیغه  ه دارای بهترین نوع کیفیت در بین تمامیبهترین نوع آن، تیغه ای است که از جنس فابریک باشد ک

 .کرد اشاره آن آرام بسیار صدای به توان می تیغه این ویژگی از

https://www.alibaba.com/showroom/automatic-aluminum-roller-shutters.html
http://irankerkere.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85/


 ضایعات از تیغه این ساخت برای  باشد. دومین تیغه تولیدی از جنس سرشاخه است که به نام دی سی نیز شناخته شده می

شود. به دلیل پایین تر بودن  ها دوباره ساخته می شود. به طوری که بعد از ذوب کردن آن می گرفته بهره آلومینیوم تیغه

 .کیفیت این محصول از لحاظ مقاومت، استحکام و رنگ نسبت به تیغه فابریک دارای قیمت پاییت تری می باشد

توصیه نمی شود. وزن این  ، ساخته شده از ضایعات است که به هیچ عنوان برای مصرفتیغه آلومینیومی نوع دیگر این

محصول بسیار پایین است و دارای کیفیت پایین رنگ اسن. همچنین در هنگام کارکرد سر و صدای بسیار زیادی را از خود 

 این از  استفاده صورت در  دهد. ها این تیغه را به سمت یک امنیت پایین سوق می کند. در نهایت تمام این ویژگی تولید می

ها امکان ایجاد سانحه وجود دارد. به همین علت باید از خرید آن جدا  های مختلف از جمله پارکینگ مکان در محصول

خودداری نمایید.این نکته نیز ذکر شود که این تیغه ساخته شده از ذوب انواع آلومینیوم و لوازم آشپزخانه و ظروفی است که از 

 .این جنس هستند

 :نصب کرکره آلومینیومی

تکنیک ها و روش های خاص خود را دارد. نصب این کرکره ها باید به صورتی باشد که دارای  مینیومینصب کرکره آلو

 نحوه صحیح عملکرد بسیار روان باشد و در کنار این روان بودن، هیچگونه صدایی از خود تولید نکند. تمام این ها بستگی به

توانید از یک تیم نصاب حرفه ای بهره  دارد. برای جلوگیری از بروز این گونه مشکالت می آلومینیومی نصب کرکره برقی

 .می تواند بهترین گزینه برای پیش بردن سریع کارهای شما باشد مجموعه ایران کرکره .بگیرد

 :برقی آلومینیوم یا گالوانیزه کرکره

یا گالوانیزه مقاومت باالیی را از خود در برابر عوامل مختلف همچون ضربه، باد، نور آفتاب و گرما و  کرکره برقی آلومینیوم

 جداره تک نوع از بیشتر بسیار عوامل این تاثیر باشد دار فوم صورت به کرکره این های تیغه اگر  دهد. سرما از خود نشان می

 .های آن است شتری می باشد و علت آن استفاده از گالوانیزه در ساخت تیغهبی وزن دارای گالوانیزه برقی کرکره. بود خواهد آن

یا گالوانیزه از مناسب ترین ها به منظور استفاده در درب پارکینگ ها به خصوص در  کرکره برقی آلومینیومی در مجموع

ختلف می تواند سال های متوالی اماکن مسکونی می باشد و با برخورداری از کیفیت باال و مقاومت در برابر عوامل محیطی م

برای شما کار کند. این همان محصولی است که می توانید برای ساختمان های خود تهیه کنید. در صورت اقدام برای تهیه 

 .کرکره برقی آلومینیوم یا گالوانیزه ایران کرکره می تواند گزینه اصلی شما باشد

 :قیمت کرکره برقی آلومینیومی

به عوامل مختلفی بستگی دارد. تیغه آن یکی از اصلی ترین تعیین کننده های قیمت است.  آلومینیومیقیمت کرکره برقی 

ها دارای بهترین نوع کیفیت باشد، به طبع دارای بها و قیمت بیشتری نیز  در صورتی که تیغه استفاده شده در این کرکره

 .کنند ین نمودن قیمت نقش مهم و تاثیر گذار را ایفا میخواهد بود. همچنین ضخامت، موتور و وزن این کرکره نیز در تعی

ایران کرکره با بهره گیری از بهترین نوع مواد و تیغه در کرکره های آلومینیومی آن را با قیمتی مناسب و مقرون به صرفه به 

ه تهیه آن کنید. در رساند. اگر قصد خرید این محصول را دارید می توانید به دو روش حضوری و آنالین اقدام ب فروش می

 .نمایید دریافت هستنید  صورت خرید آنالین می توانید آن را در هرکجای ایران که

http://irankerkere.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
http://irankerkere.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
http://irankerkere.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/


 . حاصل فرمایید استم برای کسب اطالعات بیشتر می توانید از طریق تماس با مشاورین ایران کرکره

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irankerkere.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


