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محصوالت ایران کرکره شامل تیغھ کرکره, درب
كركره ای, قیمت کرکره, کرکره اتوماتیک,
کرکره برقی, فروش کرکره پنجره, کرکره شفاف
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, قیمت کرکره برقی, نصب کرکره برقی, کرکره
برقی ارزان قیمت, موتور کرکره برقی , قیمت
موتور کرکره برقی TSP , فروش کرکره پلی
کربنات, کرکره شفاف, تیغھ کرکره برقی, فروش
تیغھ کرکره پلی کربنات, تیغھ کرکره پنجره, تیغھ
کرکره فوم دار, کرکره برقی فوم دار, کرکره
پنجره ای اتوماتیک, کرکره محافظ پنجره, فروش
درب كركره ای آھن مکان, درب کرکره ای
پارکینگ و تیغھ کرکره برقی آلومینیوم می باشد.

خدمات کرکره برقی دفتر مرکزی
آدرس : تھران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع

خانی، مجتمع آھن مکان، فاز سوم مرکزی، پالک
۶٨١

خط ویژه : 02155441824
مدیریت: 09121889975

کارشناس :09122441266
فروش :09121383250

info@irankerkere.com : ایمیل
ساعات شنبھ - پنج شنبھ (20:00 - 09:00)

وب سایت ھا
www.irankerkere.com : ایران کرکره

www.motorkerkere.com : موتور کرکره
www.iranpcs.com : ایران پلی کربنات
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کرکره برقی پنجره
این نوع کرکره ھا از موتورھای داخلی برای کارھایی مانند باز و بستھ شدن استفاده می کنند. این باعث می شود عملیات سریع ، آسان و راحت انجام شود.

صاحبان خانھ مجبور نیستند از تأثیر کرکره ھای برقی بر روی صورتحساب انرژی نگران باشند ، زیرا مصرف برق با کرکره برقی بھ میزان قابل توجھی کم
است. ھمچنین کرکره برقی با کنترل از راه دور پیدا خواھید کرد کھ در آن ، کنترل کرکره ھا در یک گیرنده دستی قرار دارد. این بھ شما امکان می دھد تا بھ

راحتی ھمھ کرکره ھا را یکجا کنترل کنید.
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کرکره برقی پنجره نصب در اداری

کرکره داخلی معموالً در قاب ھای پنجره مشتری در محل کارخانھ  نصب می شود. این کار باعث می شود تا پنجره و کرکره بھ عنوان یک قطعھ انتگرال
نصب شوند و اطمینان حاصل شود کھ ھر کرکره با دقت و در یک محیط کنترل شده تعبیھ شده است. باید از سیستم داخلی مراقبت کرد تا اطمینان حاصل شود
کھ ھیچ مانعی مانند دریچھ یا دستگیره کھ باعث نصب و راه اندازی دیافراگم شود وجود ندارد. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی ، پنجره ھای کشویی یا
باز کردن داخلی ترجیح داده می شوند. در صورت لزوم نصب ویندوزھای بازکننده بیرونی ، از باالی چراغ بازشو تا قسمت زیرین کرکره ، میزان ترخیص

75 میلی متر الزم است.

استاندارد کرکره برقی پنجره
کرکره ھای استاندارد ھنگام پایین آمدن بھ طور خودکار در باال قفل می شوند. قسمت پایین جعبھ کرکره پس از نصب پرچ می شود. پیچ ھای حلقوی غیرقابل

استفاده ھستند و در پشت درپوش ھا پنھان شده اند. زاویھ 30 20 20 اختیاری را می توان روی طاقچھ ثابت کرد.

اجزا کرکره پنجره برقی
رول تشکیل شده آلومینیوم در دو بخش ، جعبھ باال و پایین. جعبھ پایین برای نصب و نگھداری قابل جابجایی است و در 45 درجھ محفظھ نگھ می دارد. النھ

زنبوری PVC. پانل عمودی قابل جابجایی برای نصب و نگھداری. گیره تنگ متناسب برای مقاومت در برابر پیش نویس ھا و ورود رطوبت. مکانیزم درایو
نصب شده بر روی صفحات داخلی فلزی برای ثبات و دسترسی آسان برای نگھداری.

کرکره ھای آلومنیوم از ردیف ھا یا شاخھ ھای بھ ارتفاع 40،60،80،100،120 تشکیل شده است.

ھر شاخھ الومنیوم در قسمت باال و پایین بھ دارای نری و مادگی است کھ باعث چفت شدن این شاخھ ھا باھم می شود.

 کرکره ھای خارجی نیاز بھ یک مھر و موم سیلیکونی بین کرکره و دیواره در امتداد باالی جعبھ و پایین سمت ریل ھای راھنما دارند.

چگونھ کرکره ھا می توانند امنیت خانھ شما را بھبود بخشند.
در بسیاری از مواقع ، صاحبان خانھ درتھران ، ایران راه حل پنھان کردن اشیاء با ارزش خود را از دید رھگذران می خواھند. دیدن اشیاء با ارزش ھای

گرانبھا می تواند رھگذران را مجبور بھ انجام سرقت کند.

بھ منظور کنترل دید ، نصب کرکره ھای غلتکی پنجره بسیار مھم است. برای امنیت کامل خانھ خود ، می توانید کرکره ای را نیز درھا نصب کنید. این
اطمینان خواھد داد کھ ھیچ کس قادر بھ دیدن داخل خانھ شما نیست و از ھرگونھ اقدام سرقت جلوگیری می کند.

نصب کرکره روش با دوام و مقرون بھ صرفھ

کرکره ھا کھ از مواد بسیار قوی مانند آلومینیوم ساختھ شده اند ، در بھبود امنیت منزل تا حد عالی توانایی بسیار باالیی دارند. بھ نظر می رسد کھ کرکره ھای
آلومینیومی شکستن بسیار دشوار است.

این احتمال سرقت کسی را بھ خانھ شما کاھش می دھد. کرکره ای برای درھا و پنجره ھای خود بھ عنوان یک اقدام امنیتی مقرون بھ صرفھ در مقایسھ با
گزینھ ھای دیگر پیدا خواھید کرد.

امنیت خانھ با نصب کرکره برقی پنجره

شما باید امنیت خانھ خود را نھ تنھا برای جلوگیری از سرقت ، خرابکاری  ، بلکھ برای مقابلھ با اوضاع وخیم استرالیا محکم کنید.

کرکره ھای ساختھ شده قادر بھ ارائھ راه حل امنیتی باورنکردنی و ھمچنین با موفقیت در تضمین امنیت خانھ در ھنگام طوفان یا آتش سوزی ھستند. ھمچنین
مشخص شده است کھ نصب کرکره ھای آلومینیومی عایق بندی شده در خانھ شما ، سطح عالی راه حل بھره وری انرژی را ارائھ می دھد کھ بھ کاھش

مصرف انرژی کمک خواھد کرد.

نتیجھ نھایی نصب کرکره در خانھ شما چھ خواھد بود؟

مکانیسم اتصال قفل ھای آلومینیومی مونتاژ شده در کرکره ھای غلتک ھنگام بستھ شدن کامالً ایمن است ، کھ با موفقیت در مقابل نفوذ توسط ھر یک از
متجاوزین ناخواستھ مقاومت می کند و سطح امنیتی زیادی را تضمین می کند.

مزایای نصب کرکره

یکی دیگر از مزایای نصب کرکره در خانھ شما این است کھ باعث کاھش مصرف انرژی شما مانند استفاده از تھویھ ھوا و گرمایش می شود. این صورت
حسابھای انرژی شما را بھ شدت کاھش می دھد. کرکره ھای عایق بندی شده قادر بھ گرما در خانھ در طی ماه ھای زمستان ھستند و ھمچنین در تابستان

ایران دمای خنک را در داخل خود حفظ می کنند.

کرکره ھای برقی غلتکی 

امروزه کرکره ھای غلتکی نھ تنھا از فروشگاه ھا ، انبارھا و دفاتر محافظت می کنند بلکھ تعداد زیادی از راه ھای استفاده داخلی را نیز پیدا کرده اند.
بسیاری از دارندگان تجاری و مسکونی در تھران ایران نصب کرکره ھای غلتکی را بھ عنوان یک اقدام با دوام و ایمنی با دوام در نظر گرفتھ اند.

سیستم ھای کرکره ای غلتکی عموما از قاب و پرده ھای آلومینیومی ساختھ شده اند ، کھ استحکام و زیبایی زیبایی بھ نظر می رسند و با ظاھر ھر خانھ بھ
خوبی آمیختھ می شوند. با گذشت سالھا ، سیستم ھای کرکره غلتکی پنجره با استفاده از بھترین روش R&D در جھان دستخوش تغییرات زیادی شده اند ، در

حالی کھ ضمن افزایش تجربھ کاربر ، محصول بسیار بھتری حاصل شده است.
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شرکت ایران کرکره
محصوالت ایران کرکره شامل تیغھ کرکره, درب
كركره ای, قیمت کرکره, کرکره اتوماتیک,
کرکره برقی, فروش کرکره پنجره, کرکره شفاف
پلی کربنات, موتور کرکره برقی, کرکره
TSP اتوماتیک, تولید کرکره برقی, کرکره برقی
, قیمت کرکره برقی, نصب کرکره برقی, کرکره
برقی ارزان قیمت, موتور کرکره برقی , قیمت
موتور کرکره برقی TSP , فروش کرکره پلی
کربنات, کرکره شفاف, تیغھ کرکره برقی, فروش
تیغھ کرکره پلی کربنات, تیغھ کرکره پنجره, تیغھ
کرکره فوم دار, کرکره برقی فوم دار, کرکره
پنجره ای اتوماتیک, کرکره محافظ پنجره, فروش
درب كركره ای آھن مکان, درب کرکره ای
پارکینگ و تیغھ کرکره برقی آلومینیوم می باشد.

خدمات کرکره برقی دفتر مرکزی
آدرس : تھران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع

خانی، مجتمع آھن مکان، فاز سوم مرکزی، پالک
۶٨١

خط ویژه : 02155441824
مدیریت: 09121889975

کارشناس :09122441266
فروش :09121383250

info@irankerkere.com : ایمیل
ساعات شنبھ - پنج شنبھ (20:00 - 09:00)

وب سایت ھا
www.irankerkere.com : ایران کرکره

www.motorkerkere.com : موتور کرکره
www.iranpcs.com : ایران پلی کربنات
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کرکره برقی پنجره

آشنایی با سیستم ھای مدرن برقی / خورشیدی

با کرکره ھای غلتکی برقی یا خورشیدی می توانید بھ یک راه حل راحت و آسان برسید کھ عملکرد و عملکرد خوبی را تضمین می کند. با استفاده از کرکره
ھای برقی پنجره / خورشیدی ، می توانید کرکره غلتکی را از خانھ خود با یک کنترل از راه دور لمسی باز کنید.

ھمواره نصب صحیح سیستم ھای برقی / رول کرکره ای کھ از اطمینان بھینھ و امنیت سطح بھینھ برخوردار باشد ، ھمیشھ مھم خواھد بود. امروزه کرکره
ھای برقی غلتکی با استفاده از انرژی خورشیدی بھ عنوان یکی از نسخھ ھای ھوشمند در نظر گرفتھ می شوند ، بھ خاصیتی کھ می تواند در حین انجام

چندین کارکرد.

ویژگی ھای کرکره خورشیدی

این نوع کرکره ھا از موتورھای داخلی برای کارھایی مانند باز و بستھ شدن استفاده می کنند. این باعث می شود عملیات سریع ، آسان و راحت انجام شود.
صاحبان خانھ مجبور نیستند از تأثیر کرکره ھای برقی بر روی صورتحساب انرژی نگران باشند ، زیرا مصرف برق با کرکره برقی بھ میزان قابل توجھی

کم است. ھمچنین کرکره برقی با کنترل از راه دور پیدا خواھید کرد کھ در آن ، کنترل کرکره ھا در یک گیرنده دستی قرار دارد. این بھ شما امکان می دھد تا
بھ راحتی ھمھ کرکره ھا را یکجا کنترل کنید.

کرکره برقی پنجره مشاھده شده در تصویر نصب شده در  ھتل کیش اجرا توسط مجموعھ ایران کرکره می باشد.
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شرکت ایران کرکره
محصوالت ایران کرکره شامل تیغھ کرکره, درب
كركره ای, قیمت کرکره, کرکره اتوماتیک,
کرکره برقی, فروش کرکره پنجره, کرکره شفاف
پلی کربنات, موتور کرکره برقی, کرکره
TSP اتوماتیک, تولید کرکره برقی, کرکره برقی
, قیمت کرکره برقی, نصب کرکره برقی, کرکره
برقی ارزان قیمت, موتور کرکره برقی , قیمت
موتور کرکره برقی TSP , فروش کرکره پلی
کربنات, کرکره شفاف, تیغھ کرکره برقی, فروش
تیغھ کرکره پلی کربنات, تیغھ کرکره پنجره, تیغھ
کرکره فوم دار, کرکره برقی فوم دار, کرکره
پنجره ای اتوماتیک, کرکره محافظ پنجره, فروش
درب كركره ای آھن مکان, درب کرکره ای
پارکینگ و تیغھ کرکره برقی آلومینیوم می باشد.

خدمات کرکره برقی دفتر مرکزی
آدرس : تھران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع

خانی، مجتمع آھن مکان، فاز سوم مرکزی، پالک
۶٨١

خط ویژه : 02155441824
مدیریت: 09121889975

کارشناس :09122441266
فروش :09121383250

info@irankerkere.com : ایمیل
ساعات شنبھ - پنج شنبھ (20:00 - 09:00)

وب سایت ھا
www.irankerkere.com : ایران کرکره

www.motorkerkere.com : موتور کرکره
www.iranpcs.com : ایران پلی کربنات
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