
 فوالدی: 
ی

 کرکره برق

 
ی

  کرکره برق
 

هایی استفاده  هایی که دارند در قسمت انواع مختلفی دارند که هر کدام بر حسب ویژگ

 فوالدیها،  شوند. ییک از انواع این کرکره یم
ی

است که به علت خصوصیایی که دارد، از  کرکره برق

ی برخوردار است. جنس تیغه و ریل ها همانطور که از  های به کار رفته در این کرکره محبوبیت باالیی نی 

 نامشان پیداست، فوالد است. فوالد به این 
ی

خاصیت استحکام و دوام باالیی داده است.  کرکره برق

 یم
 

ید. توانید از زیبا عالوه بر این دو ویژگ ی بهره بیر  فوالدییی و امنیت باالی آن نی 
ی

به علت  کرکره برق

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  ها یم  های ویژه ای است. از این مزیت فوالد به کار رفته در آن دارای مزیت

  ی در برابر  برخوردار است. همچنی 
 

بیک رسایش و فشارها و فاین نوع کرکره از خاصیت ضد ضی

توان طوفان و باران،  ها یم از این آسیبدهد.  از خود مقاومت نشان یمآسیب های مختلف 

ات دما و... را نام برد.   باد، تغیی 

 ی باالترین سطح امنیتی از دیگر مزیت های  آید. درکل کرکره های این کرکره به حساب یم داشیی

 فوالدی ضد رسقت هستند. 
ی
 برق

 باال عمر کند.  به 03تواند از  عمر مفید بسیار باالیی دارد و یم 

  ی بر روی این واستاتیک و متالیک زده شده است که  کرکره فوالدیهمچنی  رنگ دائیم الکیی

رود. نقش این پوشش محافظت از ورود اشعه خورشید است.  به عنوان یک پوشش به کار یم

ات جوی از خود مقاومت نشان یم ی در برابر تغیی   دهند.  همچنی 

 فوالدی کرمانشاه: 
ی

 کرکره برق

 فوالدی
ی

ین کیفیت یم کرکره برق  فوالدیخریداری کنید.  کرمانشاهتوانید از  را در بهیی
ی

 کرکره برق

ین تیغه های فوالدی در  متناسب با سلیقه و نیاز شما به صورت سفارشی ساخته و تولید یم شود. بهیی

ی این کرکره این کرکره به دست شما  ترین قیمت ها با مناسب ها به کار گذاشته شده است و همچنی 

 خواهید رسید. 

 فوالدی: 
ی

 درب کرکره برق

 فوالدی
ی

تواند در واحدهای صنعتی نصب شود. این  به خاطر خصوصیایی که دارد یم درب کرکره برق

ی به خاطر عایق  های مورد استفاده یم ها حفاظت و امنیت باالیی را به مکان درب بخشند. همچنی 

ی کنند. از  ها یم ساخته شدن این درب  فوالدیتوانند از هدر رفت انرژی جلوگی 
ی

در  درب کرکره برق

ایران کرکره تولید و عرضه  توان استفاده نمود.  ها، انبارها و... یم گاراژها، کارخانههایی همچون   مکان

 باشد.  های کرکره برقی فوالدی با کیفیت باال و قیمت مناسب یم کننده درب

 فوالدی: 
ی

 تولید کرکره برق

ش دادن فعالیت وع به  ایران کرکرهها،  بعد از گسیی  فوالدیرسی
ی

در تولید  کرده است.   تولید کرکره برق

فته این کرکره ین و پیشی ی آالت استفاده یم ها، از بهیی ی حرفه ترین مواد اولیه و ماشی  ای  شود. همچنی 

 فوالدیترین تیم مجرب در زمینه 
ی

باشند. برای ثبت سفارش خود  در حال فعالیت یم تولید کرکره برق

ین کرکره یم  برای شما متقاضیان عزیز فراهم کند.  های فوالدی را  توانید از ایران کرکره بخواهید تا بهیی

 با تیغه فوالدی: 
ی

 کرکره برق



 
ی

ه یم تیغه فوالدی کرکره برق ی تا  3.0باشد که دارای ضخامت حدودی  ساخته شده از جنس گالوانی 

ی رنگ استاتیک را به عنوان پوشش بر روی این تیغه یم 3.0 زنند تا خاصیت  مییل میی است. همچنی 

ها یک خاصیت و مزیت ویژه و منحرص به فردی محسوب  ضد خش را داشته باشد. این نوع از تیغه

این  تیغه فوالدیسوق داد. ضد رسقت بودن  تیغه فوالدیتوان فرد را به خرید این  شود که یم یم

 مثبت است که امنیت باالیی را به اماکن بخشیده است. یموی
 

ی رس  ژگ توان تنها عیب این تیغه را داشیی

های  ها، دانست. دلیل این رسوصدای زیاد حجم زیاد قوس قالب و صدای باال نسبت به دیگر تیغه

های  کانها و گایه اوقات در م هایی همچون فروشگاه در مکان تیغه فوالدیتوان از  تیغه است. یم

 صنعتی استفاده نمود. 

 فوالدی: 
ی

 قیمت کرکره برق

 فوالدیتوانند بر روی  های زیادی وجود دارند که یم عامل
ی

تاثی  بگذارند. از این  قیمت نهایی کرکره برق

ی عوامل مختلفی موجود است که  موارد یم توان به موتور و تیغه آن اشاره نمود. البته در تیغه نی 

ی بیاور نکرکره را باال بیر د بهای یک  نتوان یم شیی باشد ید. برای مثال هر چقدر ضخامت تیغه بند و یا پایی 

ی گونه است. هر چقدر موتور از قدرت  ی همی   خواهد شد. در رابطه با موتور نی 
ی بیشیی قیمت آن نی 

 فوالدیباالتری برخوردار باشد، 
ی

ی بیشیی خواهد شد.  قیمت نهایی کرکره برق  نی 

های درج شده  توانید با شماره اید برای آگایه دقیق از قیمت آن یم این کرکره کرده اگر تصمیم به خرید 

 شما را راهنمایی کند. 
 در سایت تماس برقرار کنید تا مسئوالن و کارشناسان ما به درستی

 فوالدی: 
ی

 نصب کرکره برق

 فوالدی
ی

صاب طلبد. برای نصب صحیح این کرکره، ن تخصص خاص خودش را یم نصب کرکره برق

 فوالدی باید به خویر آن باید آشنایی کامل و الزم را با 
قطعات داشته باشد. تیغه و موتور کرکره برقی

جا انداخته شوند و خود کرکره به درستی نصب شود تا با مرور زمان دچار مشکل نشود. زیرا خوب 

 فوالدینصب نشدن 
ی

ی علت  موجب از کار افتادن موتور آن به مرور زمان یم کرکره برق شود. به همی 

 ای و مورد اطمینان برای پیش بردن کارهای خود باشید.  باید دنبال یک نصاب حرفه

دن کارهایتان به آن ترین گزینه ای ایران کرکره ییک از مناسب تیم حرفه ها است. این تیم با  ها برای سیر

 فوالدیکرکره بنصب صحیح و دقیق 
ی

 بخشد.  ، به شما حس امنیت باالیی را یمرق

 فوالدی ارزان: 
ی

 کرکره برق

 فوالدی ارزان
ی

از مواردی است که افراد زیادی خواهان تهیه آن هستند؛ اما تنها مزیت این   کرکره برق

ی آن کرکره اده ای که بعد از استف باشند. به گونه ها است و از کیفیت خویر برخوردار نیم ها قیمت پایی 

های مداوم  نه چندان زیاد از کار خواهد افتاد و دیگر آن عملکرد سابق را نخواهد داشت و نیاز به تعمی 

 فوالدیپیدا خواهد کرد. پس اگر به دنبال یک 
ی

ی  کرکره برق ین کیفیت آن را برای داشیی هستید بهیی

 عمری طوالیی انتخاب کنید. 

ین  ایران کرکره  فوالدیهای  کرکره ارائه کننده بهیی
ی

توانید با قیمتی مقرون به ضفه  است که یم  برق

 آن را تهیه کنید. 

 



 

 


