
 مغازه در فروشگاهکرکره برقی 

نقش بسیار مهمی دارد. گاهی یک مغازه و اجناس داخل آن امنیت باال در مغازه ها، فروشگاه ها و ساختمان های مسکونی  

از کرکره برای درب خیلی مهم و حیاتی است. از گذشته تا االن تمام دارایی یک فرد میباشد، از این رو محافظت از آن 

 استفاده میکنند. کرکره ها یا دستی و سنتی هستند و یا برقی.ورودی مغازه ها 

ایگاه ویژه جبرقی در عصر حاضر استفاده از کرکره  در گذشته خیلی بیشتر بود واستفاده از کرکره سنتی کرکره سنتی: 

  ای دارد.

 معایب استفاده از کرکره های سنتی 

 و نیاز به زمان بیشتری دارد.انرژی زیادی برای باال و پایین آوردن کرکره های سنتی الزم است.  • 

 سر وصدای زیادی را به همراه دارد. •

 مقاومت نسبتا پایینی در برابر ضربه های محکم دارد. •

 نیاز به مراقبت و روغن و گریس کاری منظم دارند. •

 برای تمامی متراژها و مساحت ها به کار نمی روند.ساختار آن به گونه ای است که  •

استفاده ی آسان و راحت، مقاومت باال و طراحی و ساخت متنوع و زیبای این کرکره ها باعث شده است که کرکره برقی: 

 روز به روز متقاضیان این کرکره ها افزایش یابد.

 مغازه در فروشگاه  مزایای خاص و ویژه ی کرکره برقی 

 دارند و ورود سارقین را به فضای درونی تقریبا غیر ممکن میسازد.باالیی  امنیت • 

 میتوان کرکره را باز و بسته کرد.تنها با زدن یک دکمه استفاده آسان و راحت.  • 

 کرکره های برقی باعث جلوه ی بهتر و زیبا تری به فضای مورد نظر میدهد. تنوع در ساخت و طراحی ویژه • 

 متراژها و دهنه ی مغازه ها قابل اجرا است.برای تمامی  • 

 هستند. عایق خوبی برای صدا و حرارت  •

 از ورود گرد وغبار به داخل مغازه جلوگیری میکند.  • 

 مغازه در فروشگاه اجزای کرکره برقی

 هستند.یکدست و با عرض کم هستند. دارای جنس های مختلفی تیغه های کرکره برقی تیغه های کرکره برقی:  •

های آلمینیومی رایج ترین نوع تیغه میباشد. باتوجه به قیمت پایین، مقاومت نسبتا خوبی تیغه تیغه های آلمینیومی:  1_ 

 وزن زیادی ندارند.دارند. 

ی باالیهای از جنس ورقه ی گالوانیزه پایین ترین قیمت را دارند. و از مقاومت و کیفیت تیغه ورقه ی گالوانیزه:  2_ 

 برخوردار نیستند.

 شفاف هستند و برایتیغه های پلی کربنات بیشترین مقاومت و کارایی را دارند. تیغه ی پلی کربنات یا شفاف:  3_ 

 فضاهایی که نیازمند امنیت باال، مانند بانک ها، صرافی و جواهرات فروشی هستند استفاده میشوند.



برای کرکره ها وجود دارند که بسته به نیاز و کارایی میتوان ان ها به طور معمول سه نوع موتور موتور کرکره برقی:  •

 را انتخاب کرد.

 نوع اول: موتور ساید

ر دمناسب است. برای کرکره های سنگین از موتور ساید بیشتر برای اماکن شلوغ و پر رفت و آمد استفاده میکنند.  

 ی از آن استفاده کرد.به صورت دستصورت قطع برق یا در دسترس نبودن ریموت میتوان 

 توبالرنوع دوم: موتور  

 را ندارد. USBاین موتور قابلیت استفاده دستی یا همان موتور توبالر برای تیغه هایی با وزن کم مناسب هستند.   

 موتور سنترالنوع سوم:  

 نصب این نوع از موتور نیازمند نصاب مخصوص و با تجربه است. موتور سنترال حرکتی سریع و روان دارد.  

 ریل کرکره برقی  •

معموال از دو نوع آهن و آلمینیوم ساخته میشوند. از نوع آلمینیوم برای برای حرکت تیغه ها در نظر گرفته شده است. ریل  

 استفاده میشود. انواع مختلف تیغه استفاده میشود اما ریل آهنی فقط برای تیغه های گالوانیزه 

 مغازه در فروشگاه کنترل گر یا ریموت کرکره برقی•  

 قرار دارند و به کمک آن ها میتوان کرکره را باال و پایین کرد.وسیله یا کنترلی است که دکمه ها بر روی آن ریموت  

 و یا افتادن از دستتان شرسعدر اثر ضربه ید از جنس محکمی باشند و از مقاومت باالیی بر خوردار باشند. تا ریموت ها با

اده دو دادن کد الزم به آن نیاز داشتید میتوانید با مراجعه به نمایندگی ها کرکره برقی ر تعداد از ریموت برای هشکند. ن

 میشود. ریموت ها کد گذاری شده اند. این کار باعث افزایش امنیت میشود. 

 قبل از خریداری کرکره برقی به این نکات توجه کنید:

 محیط توجه کنید تا بتوان بهترین نوع تیغه را انتخاب کرد. آب و هواییبه شرایط  •

 مکان مورد نظر.امنیت توجه به میزان  •

 بودن آن هنگام استفادهروان استفاده آسان و راحت از کرکره و   •

 داشته باشد.صدای پایینی هنگام استفاده موتور کرکره  •

 برایش در نظر بگیرید.به وزن و جنس تیغه ها دقت کنید تا متناسب ترین نوع موتور را  •

 شرکت ایران کرکره

، با سابقه ی کاری درخشان در زمینه ی طراحی و ساخت و تولید انواع یکی از شرکت های معروفشرکت ایران کرکره  

 عرضه میکند.سال سابقه ی کاری، محصوالتی با بهترین کیفیت  51بیش از شرکت ایران کرکره با دارد. کرکره برقی 

ش از قبیل همچنین خدمات پس از فرودارند تا برای خرید دچار مشکل نشوید. نمایندگی های مختلف در سراسر کشور 

  را به همراه دارد.نصب، گارانتی و ضمانت نامه 

 در فروشگاهازه غقیمت کرکره برقی م 

در ساخت آن قیمت های مختلفی نوع مواد اولیه استفاده شده قیمت کرکره برقی بسته به متراژ و تعداد کرکره و همچنین  

 دارد. 



 فروشگاهازه در غتهیه و خریداری کرکره برقی م 

ی خریداری کرکره برقباعث شده است تا هر فردی به فکر خرید آن باشد. پر کاربرد بودن و امنیت باالی کرکره برقی  

خرید  ،شهر و استان خود بروید و برای خرید اقدام کنید. عالوه بر خرید حضوریکار ساده ای است. کافیست به نمایندگی 

با خرید اینترنتی عالوه بر صرفه جویی در وقت و کاربرد وجود دارد.  اینترنتی و آنالین برای تهیه این کرکره های پر

ادن و دای پاسخ به سواالت زیادی بر مشاورین و کارشناسان زمان، یک خرید با صرفه و با کیفیت و مرغوب داشته اید.

 حضور دارند.  ی و ساخت کرکره های برقیاحی طردرباره  اطااعات مفید


