
 :ای برقی کرکره شیشه

ها به شما  ترین کرکره توان در بین مقاوم را مییا کرکره شفاف )Electric glass shutters (ای برقی کرکره شیشه

ای  ترین نوع آن در ساخت کرکره شیشه توان گفت مقاوم میها ساخته شده از پلی کربنات مقاوم است و  آورد. این کرکره

ها است که افراد زیادی  توان چیزی به میان نیاورد. زیرا به خاطر همین ویژگی استفاده شده است. از مزایای این کرکره نمی

 :توان موارد زیر را نام برد ها می تمایل به خرید این نوع کرکره دارند. از این ویژگی

 ها از وزن سبکی برخوردار هستند های آلومینیومی این نوع کرکره تفاده از پروفیل لینکبه دلیل اس. 

 یابد ای افزایش می رود و در نتیجه عمر کرکره شیشه به دلیل عدم وجود فشار، کارایی قطعات باال می. 

 کرکره شیشه از سر و صدای پایینی بهره مند است. 

 :باشد شناخته شده است. این کرکره دارای خصوصیات مختلفی به شرح زیر میبه نام نانوکامپوزیت نیز کرکره شیشه ای

 دارای استحکام و مقاومت بسیار باال 

 خاصیت ضد ضربگی و ضد خش 

 مقامت باال در برابر اکسید شدن در شرایط آب و هوایی متفاوت 

 دارای نمایی زیبا و ایجادکننده هارمونی منحصر به فرد با ساختمان 

ها، مراکز تجاری،  شود. از جمله فروشگاه در امکان مختلفی استفاده میکربنات شفاف ای یا کرکره پلی شیشهکرکره از 

ها بالکن و پنجره  توان به عنوان بخشی از دکوراسیون منزل در قسمت ها و... از این کرکره می ها، طالفروشی ها، صرافی بانک

ها باعث  شود. همچنین بهره از این نوع کرکره در بالکن منیت باال نیز میاستفاده نمود که عالوه بر زیبایی بخشیدن باعث ا

 .شود جلوگیری از ورود سرما و گرما به داخل می

 :ای انواع کرکره شیشه

ای به کار  های شیشه گیرد. یک نوع تیغه در کرکره هایی که دارد بسیار مورد استفاده قرار می به علت مزیتای کرکره شیشه

وجود دارد و همین نوع پاسخگوی ای کرکره شیشهتیغه شفاف و یا پلی کربناتی است. به همین علت یک نوع رود و آن  می

ها به علت استفاده از مواد مقاوم در ساختار آن، از استحکام باالیی برخوردار  نیازهای مختلف افراد است. تیغه این نوع کرکره

 با را کرکره نوع این همچنین  آن خاصیت ضد حریق بخشیده است.باشد. همچنین به علت وجود این مواد اولیه به  می

. دهد می نشان باالیی مقاومت خود از ضربات برابر در و برد بین از توان نمی چکش و پتک ضربات همچون ای ضربه هیچگونه

های مختلف را  نها و امتیازات الزم را برای عملکرد مناسب در مکا تمام مزیتای برقی  کرکره شیشه نوع تک همین پس

توان به صورت زیر به دو دسته بخش بندی  ها را بر اساس نوع مواد ساخته شده طبقه بندی کنیم، می دارد؛ اما اگر بخواهیم آن

 :کرد

 ای نما کرکره شیشه 

 ای کرکره شیشه Clearlook 

https://www.alibaba.com/showroom/electric-glass-shutter.html


هایی  ها پیداست، دارای تفاوت بندی آناند، اما همانطور که از بخش  ها از مواد ناگسستنی ساخته شده هر کدام از این کرکره

 .باشند می

 :ای برقی تنظیم کرکره شیشه

باید تمام جوانب را در نظر داشت تا در تنظیم نمودن آن دچار هیچگونه مشکلی ای برقی تنظیم کرکره شیشهدر هنگام 

شما آن ای کرکره شیشهاستاندارد،نشویم. این کار را باید افراد متخصص انجام بدهند. زیرا در صورت رعایت نکردن حتی یک 

آورد، هزینه زیادی را هم هدر  کارکرد و عملکرد قبل را نخواهد داشت و عالوه بر اینکه برای شما پشیمانی زیادی به بار می

 .آن را بخواهیدایران کرکرهتوانید از گروه مخصوص  میای تنظیم کرکره شیشهاید. پس برای  داده

 :ای برقی تولید کرکره شیشه

توانسته است درصد باالیی از ای کرکره شیشهها فعالیت در زمینه تولید کرکره های مختلف از جمله  با سال ایران کرکره

شود تا عالوه بر کارکرد درست  ترین مواد اولیه استفاده می ها از مرغوب رضایت را به خود اختصاص دهد. در ساخت این کرکره

کند و در هر  درخواست های شما را به صورت سفارشی تولید میایران کرکره .باشدبرای شما دارای طول عمر مفید باالیی 

رسانند. همچنین هیچ نوع قیمت نجومی را  کجای ایران که هستید آن را با بهترین ومرغوب ترین کیفیت به دست شما می

 .ای مناسب از شما دریافت خواهد گردید مشاهده نخواهید کرد و هزینه

 :ای برقی شیشهنصب کرکره 

کند، نصب آن نیز دارای  قوانین خاص خودش را دنبال میای تنظیم کرکره شیشههمانطور که هر چیزی از جمله 

های الزم برای  استانداردهای منحصر به فرد خود است. به همین علت باید این کار را به فردی واگذار کنید که دارای توانایی

انید از روانی باال بهره ببرید، صدای بسیار کمی را در هنگام باال و پایین نمودن تو می صحیح نصب صورت در  نصب است.

، نصب کرکره برقیبا عمر باال شوید. زیرا هر گونه اشتباه در ای برقی  کرکره شیشهاحساس کنید و در نهایت صاحب یک 

دانید موتور در هسته مرکزی این کرکره است و در صورت عدم نصب  موجب فشار به موتور خواهد شد و همان طور که می

 .صحیح قلب مجموعه را از کار خواهید انداخت که این امر نهایتا منجر به کاهش طول عمر کرکره خواهد شد

 :ای یشهنمایندگی کرکره ش

این احتیاجات را با ایران کرکره، یکی از برترین تولیدکنندگان یعنی ای برقی کرکره شیشهبه خاطر نیاز روزافزون افراد به 

توانید این محصول یعنی  راه اندازی چندین نمایندگی پاسخ داده است. شما مصرف کنندگان در هر کجای ایران که هستید می

تا در سریع ترین زمان ممکن، بهترین کیفیت و مقرون به صرفه ترین قیمت به دست شما  را سفارش دهیدای کرکره شیشه

 .برسد

  .نماییدبا مشاورین مجموعه ارتباط برقرار  تماسبرای کسب اطالعات بیشتر می توانید از طریق   

 :ای برقی قیمت کرکره شیشه

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/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/


تاثیرگذار است، تیغه است. در انتخاب تیغه نیز عوامل مختلفی وجود ای قیمت کرکره شیشهترین قطعاتی که در  یکی از مهم

توان به موارد زیر  خواهد شد. از جمله ای عوامل میای برقی قیمت نهایی کرکره شیشهدارند که باعث باال و یا پایین آمدن 

 :شاره کردا

 ای به کار رفته است ای که در ساخت تیغه کرکره شیشه کیفیت و برند مواد اولیه. 

 دو شاخصه ضخامت و وزن تیغه از دیگر موثران در این زمینه است. 

 گیرد نیز باعث افزایش و یا کاهش قیمت خواهد شد ها قرار می جنس لوله که در بین تیغه. 

 سترنگ نیزاز دیگر عوامل تاثیرگذار ا. 

 .سفارش دهیدایران کرکرهها را از  توانید آن های آن با قیمت مناسب می و تیغهای خرید کرکره شیشهبرای 
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