
 :کرکره طرح چوب
هایی در ظاهر دارند. این کرکره برقی که  های اتوماتیک آلومینیومی هستند که تفاوت در واقع همان کرکره کرکره طرح چوب

ها بر روی کرکره  شود. سپس برای کشیده شدن کامل فیلم آمیزی می به شکل طرح چوب است با رنگ الکترواستاتیک رنگ

ای که  ها از دوام بسیار باالیی برخوردار هستند به گونه رکرهشود. این ک برقی آلومینیومی، از ماشین آالت خاصی استفاده می

کرکره برقی ها ندارند.از  و هوای شرجی هیچ تاثیری بر روی این کرکره  عوامل مختلفی همچون گرما و سرما، یخبندان و آب

ها و کرکره  می توان در مواردی همچون کرکره برقی پارکینگ)oden Design Electric ShuttersWo(طرح چوبی

کرکره برقی .ها نیز بهره برد توان از کرکره برقی طرح چوبی در دیگر کرکره ها استفاده نمود. در مواردی نیز می برقی پنجره

 .ته شده استهای دیگری همچون دکورال یا دکوراتیو نیز شناخ به نامطرح چوب 

 :چوبی طرح  تیغه کرکره برقی

ها ساخته شده از آلومینیوم اکسترود و  های آلومینیومی هستند. این تیغه مشابه همان تیغهتیغه کرکره برقی طرح چوب

دوالیه ها یک تا  ، بر روی زمینه این تیغهتیغه کرکره برقی طرح چوبباشد. بعد از مراحل ساخت اولیه  گالوانیزه فوم دار می

شوند. این برچسب با  های مختلفی زده می ها برچسب شود. همچنین بر روی این تیغه پوشش رنگ الکترواستاتیک زده می

 .گیرد های گرما و ترموفیت انجام می روش

یی از عمر مفید باالتیغه کرکره برقی طرح چوبها اشاره کرد. همچنین  توان به پایداری رنگ آن ها می از مزایای این تیغه

 .ها در برابر شرایط متفاوتی از جمله برودت هوا و دماهای شرجب مقاوم هستند برخوردار هستند. این تیغه

ها را در بین  توان آن به آن خاصیت ضد سرقت داده است. در نتیجه میهای برقی طرح چوب کرکرهها در  استفاده از این تیغه

رسیم که مورد بسیار مهمی است. طرح چوب  ها که بگذریم به خصوصیتی می یهای با امنیت باال قرار داد. از این ویژگ کرکره

 .های سما زیباتر از هر وقتی خواهد شد ای که نمای ساختمان ها زیبایی خاصی را داده است به گونه ها به آن این کرکره

 :انواع کرکره برقی طرح چوبی

ها به دو دسته زیر  باشد. انواع این کرکره شان می ها را در تیغه آنهای برقی طرح چوبی وجود دارند که تفاوت  انواعی از کرکره

 :شوند تقسیم می

 کرکره برقی طرح چوب با تیغه تک جداره و یا تک پل 

 کرکره برقی طرح چوب با تیغه دوجداره یا دو پل 

جداره و یا دو پل از مقاومت با تیغه دوکرکره برقی طرح چوبای که  ها است. به گونه فرق بین این تیغه در مقاومت باالی آن

 .باالتری نسبت تیغه تک جداره بهره مند است. همچنین قیمت نهایی این تیغه نیز به خاطر مقاومت باالیش بیشتر خواهد بود

 :درب کرکره برقی طرح چوبی

ه صورتی است که ها ب آسایش و راحتی را برای شما به همراه دارد. کارکرد اتوماتیک این دربدرب کرکره برقی طرح چوبی 

توان به  ها است که به راحتی نمی ها امنیت باالی آن توانید تنها با فشار دادن یک دکمه از آن استفاده کنید. مزیت این درب می

با حرکت عمودی خود بر روی ریل باعث باال و پایین رفتن کرکره موتور درب کرکره برقی طرح چوب .داخل نفوذ کرد

 .خواهد شد

 :کره برقی طرح چوبقیمت تیغه کر

های آلومینیومی از قیمت باالتری برخوردار هستند. درصد این قیمت باالتر  در مقایسه با تیغهتیغه کرکره برقی طرح چوب

شوند.  ها زده می هایی است که بر روی آن ها و برچسب باشد. علت این قیمت بیشتر رنگ درصد می 03چیزی در حدود 

ها بیشتر باشد، هزینه بیشتری نیز باید برای آن پرداخت کنید. برای اطالع از قیمت این  غههرچقدر ضخامت و مساحت این تی

https://www.alibaba.com/showroom/wooden-roller-shutters.html


های نهایی، اطالعات کامل را از مسئوالن مربوطه جویا  مراجعه کنید و بعد از بررسیایران کرکرهتوانید به سایت  ها می تیغه

 .شوید

 :نصب کرکره برقی طرح چوبی

ایران آن را درخواست نمایید. مجموعه ایران کرکرهتوانید از نصابان  میکرکره برقی طرح چوبی برای نصب صحیح و درست 

تواند اعتماد شما را به طور کامل جلب نماید  میطرح چوب قینصب کرکره بربا رعایت تمام قوانین و استانداردها در کرکره

ها  با قیمت مناسبی که برای نصب کرکرهایران کرکرههای بعدی نیز خواستار این افراد باشید. مجموعه  به طوری که در پروژه

 .های شما تاثیرگذار باشد در نظر گرفته است، توانسته است در مدیریت هزینه

 :طرح چوب نمایندگی کرکره برقی

ها و تجهیزات آن قرار  های کرکره سال سابقه کار توانسته است خود را در بین برترین تولیدکننده 03با داشتن ایران کرکره

نمایندگی ها،  کند. از جمله این نمایندگی های سرتاسر کشور توزیع می ای که کارهای خود را در نمایندگی دهد. به گونه

به دلیل زیبایی که دارد توانسته است محبوبیت باالیی را کسب کند و افراد زیادی خواهان است که کرکره برقی طرح چوب

 .های خود هستند تهیه آن برای ساختمان

توانید از  رساند. در کنار این قیمت مقرون به صرفه، می ها به عرضه می محصوالت خود را با مناسب ترین قیمتایران کرکره

ها توانسته است  هایی مختلفی را تا به حال به ثبت رسانیده است که در همه آن مند شوید و پروژهها نیز بهره  کیفیت باالی آن

 .رضایت تمامی کارفرماها را کسب کند

ها قیمت های مناسب  های برقی را دارد که در تمامی این نمایندگی مسئولیت فروش انواع کرکرههای ایران کرکره نمایندگی

های برقی از جمله طرح چوب، فروشنده مواردی  باشد. ایران کرکره عالوه بر فروش انواع کرکره میو مقرون به صرفه حاکم 

 .های هوشمند خانگی و صنعتی است های مختلف از جمله تیغه پلی کربنات، آلومینیومی و...، سیستم دیگری همچون تیغه

کرکره  .زنند فیت و مواد سازنده آن حرف اول را میهای مختلف کی در تولید کرکره برقی طرح چوب و سپردن آن به نمایندگی

های متوالی  شود که عالوه بر کسب اعتماد مشتریان، بتواند سال با کمک مرغوب ترین مواد اولیه تولید میبرقی طرح چوب

 .برای فرد کارکرد مثبت داشته باشد و دوام باالیی را در برابر شرایط طبیعی و محیطی از خود نشان بدهد

با مشاورین مجرب مجموعه ارتباط برقرار کنید تا  تماس کسب اطالعات بیشتر شما می توانید به واسطهبرای 

 .انتخابی رضایت بخش را تجربه کنید
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