
 کرکره ضد سرقت

 :انواع تیغه کرکره برقی ضد سرقت عبارتند از :(Anti-theft electric shutters)کرکره اتوماتیک ضد سرقت

 تیغه کرکره برقی ضد سرقت آلومینیومی

کربنیتیغه کرکره برقی ضد سرقت پلی   

مورد  تیغه کرکره برقی ضد سرقت آلومینیومی ، در رنگ های مختلف و یا طرح چوب در کرکره برقی ضد سرقت

سلی در بازار استفاده قرار می گیرد . در مقابل، تیغه کرکره برقی ضد سرقت پلی کربنی ، بصورت شفاف ، دودی و ع

 .موجود هستند

 کرکره اتوماتیک ضدسرقت

ب می شود ابتدا بهتر است با کرکره و کارایی آن آشنا شویم. کرکره چیست؟ کرکره نوعی درب محسوقبل از هر چیز 

چیست؟ کرکره ها معموال باعث  کارایی کرکره .که از تیغه ها و ورقه هایی با جنس های مختلف به وجود آمده است

می کنند. با ک ارق یا دزد جلوگیری میامنیت ساختمان و یا محل کار شما می شوند. به طوری که از ورود هر گونه س

وارد ساختمان شود و دزدی  دقت در می یابید که تا به حال دزدی وجود نداشته که بتواند با وجود کرکره برقی پارکینگ

ه های برقی هستند و وسعت پیشرفت کر کر رکره برقی اتوماتیککسبب امروزه اشخاص زیادی طرفدار  کند. به همین

ده و به پایین ترین میزان خود رسی صنعت کرکره های دستیهوشمند به قدری بزرگ شده است که در حال حاضر 

 .کرکره های برقی جایگزین آن شده اند

ست وز وجود داشته اند. بهتر ااست که از دیر باز تا به امر کرکره های برقی ضد سرقتاکنون صحبت ما بر روی 

داشته است.  بدانید که کرکره ضد سرقت یکی از قدیمی ترین کرکره های این صنعت است و از قدیم در بین مردم وجود

وز که هنوز این کرکره های برقی با کیفیت و کارایی خود مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است به صورتی که هن

ا دارداست طرفداران خاص خود ر . 

ای انواع و کرکره های برقی ضد سرقت که در حال حاضر تولید شده اند و رواج بسیار باالیی در بین مردم داشته انددار

لحاظ  ساختار های متفاوت زیادی هستند. کرکره های برقی معموال از جنس فوالد آکرول ساخته می شوند که کامال از

ایین بر روی این کرکره ها یک موتور قرار داده شده که وظیفه باال و پ ساختاری با مدل های قدیمی متفاوت هستند.

ت. از اهمیت باالیی برخوردار اس موتور کرکره اتوماتیک ضد سرقتکردن را به عهده دارد و به همین جهت است که 

پردازیم میهمان طور که گفته شد کرکره های برقی انواع مختلفی دارند که به اختصار به چند نمونه از آن ها  . 

 با داشتن ساختاری ویژه و هم چنین کرکره پلی کربنات  کرکره برقی پلی کربنات: همان طور که مشخص است

به شمار آید مدل های کرکره برقی از مدل های دیگر کرکره توانسته یکی از قیمتی ارزان تر . 

 اوم ساخته شده کرکره برقی گالوانیزه: کرکره گالوانیزه به کرکره ای گفته می شود که از شیشه های بسیارمق

توان  باشد این نوع کرکره از لحاظ قیمت کامال به صرفه و اقتصادی بوده اما از لحاظ ضد سرقت بودن می

 .گفت که بیشتر جنبه زیبایی دارد و ان چنان که باید مقاوم نیست

 که به  کرکره برقی ضد سرقت فوالدی: یکی دیگر از کرکره های موجود در بازار کرکره ضد سرقت است

دهد تیغه های این کرکره از فوالد ضد خش و هم چنین ضد ضربه  درصد را می ۰۱۱ساختمان شما امنیت 

ت و به سختی آسیب می بیندساخته شده اس . 

ه هیچ نوع کرکره ضد سرقت برقی را می توانید در هر مکانی که دوست دارید نصب کنید و استفاده از این مدل کرکر

یز این ن کرکره اتوماتیک ضد سرقتمحدودیتی ندارد چون هر چیزی که باعث امنیت شود باید بدون محدودیت باشد 

بگوییم که در  صحبت کنیم بهتر استکرکره فوالدی برقی ظ وزنی در ارتباط با این نوع گونه است . اگر بخواهیم از لحا

است. اما به  مقایسه با کرکره های دیگر کامال سنگین وزن تر است. این وزن زیاد نیز به جهت فوالد به کار رفته در آن

اال و پایین می ان باشید چرا که به راحتی بدلیل استفاده از موتوری کامال حرفه ای بر روی آن دیگر نباید نگران حرکت 

 .شود
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 قیمت کرکره اتوماتیک ضد سرقت

می دانیم که عوامل زیادی در تعیین قیمت کرکره ها دخیل هستند اما با این وجود اکثر ما ایرانی ها به دنبال کرکره برقی 

ارزان قیمت هستیم و کمتر پیش می آید که کرکره گران قیمت را بپسندیم. اما این نوع کرکره به دلیل خاص بودن تمامی 

بهره گرفته  همگی از بهترین متریالتیغه کرکره ضد سرقت گرفته تا موتور کرکره اتوماتیک ضد سرقت اجزای آن از 

را که این م است و پیشنهاد ما کمپانی ایران کرکره است چنیز در تعیین قیمت مه کمپانی سازنده کرکرهاند از طرفی 

به سایر کمپانی ها ارائه خواهد داد  کمپانی به شما قیمت های ارزان تری نسبت . 

 نمایندگی کرکره اتوماتیک ضد سرقت

لبته تا به ابه طور کلی ایران کرکره یکی از سازنده های کرکره در کل ایران با بزرگترین مجموعه کاری می باشد که 

ر نگاهی به داشته است به همین جهت اگ تولید کرکره اتوماتیک ضد سرقت امروز پیشرفت فراوانی در کار و توسعه در

ما بتوانید سوابق این کمپانی بندازید متوجه می شوید که نمایندگی های فراوانی را در کل کشور ایجاد کرده است تا ش

 .در نزدیک ترین مکان به خود انجام دهیدایران کرکره  خرید کرکره برقی خود را از نمایندگی

 نصب کرکره برقی ضد سرقت

ن جهت قبل از هر چیز بهتر است بگوییم که کرکره برقی ضد سرقت یکی از حساس ترین کرکره ها است به همی

امل دیگر هرگونه بی احتیاطی در نصب آن عواقب سنگینی را به دنبال خواهد داشت به طوریکه شاید با یک نصب نا ک

ربه کمک بگیرید از افراد با تج اتوماتیک ضد سرقت نصب کرکرهنتوان از این کرکره استفاده کرد. بنابراین باید برای 

بشناسید نمایندگی کرکره ضد سرقتتوانید این افراد را از طریق  که می . 

عالوه بر آن جهت مشاوره و راهنمایی های الزم می توانید با شماره تماس های ایران کرکره                                 

 .تماس برقرار کنید
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