
  کرکره برقی پنجره

ا به ارمغان امروزه شاهد پیشرفت چشم گیر علم و تکنولوژی هستیم. این پیشرفت و ترقی سهولت و راحتی را برای م

نجره ی آورده است. صد سال پیش تصور اینکه بدون هیچ حرکت و زحمتی، تنها با فشار دادن یک دکمه در ورودی یا پ

 Shutters)ساختمان باز یا بسته شود یک رویا و خیال بوده است. امروزه استفاده از درب و پنجره کرکره دار

Window) را در انواع ساختمان های مسکونی، تجاری،   کرکره برقی پنجره.افزایش غیر قابل باوری داشته است

 جره ویالکرکره برقی پنجره درپناهده کرد. استفاده از صنعتی، ویال ها و حتی مراکز تفریحی و درمانی میتوان مش

تر به نظر برسدتر و مدرنموجب میشود تا ویالی شما بسیار شیک . 

 مزایا و کاربردهای ویژه ی کرکره برقی پنجره در پنجره ویال

 سهولت در استفاده 

 نگه داری و مراقبت از کرکره های برقی بسیار راحت تر از کرکره های دستی است. 

 ای ایمنی و امنیت ساختمان را افزایش میدهد. در گذشته اگر خانواده ای قصد سفر داشتند یا یکی از اعض

اسشان خانواده در خانه میماند تا خیالشان از بابت سرقت در امان باشد یا باید به همسایه ها سپرده شود که حو

 .به خانه آن ها باشد. اما کرکره برقی این مشکل را حل کرده است

 به دلیل تنوع رنگ و شکل این کرکره ها میتوان با انواع نمای ساختمان ست شود. 

 شکل زیبا و شیکی به نمای بیرونی ساختمان میبخشد. 

 ایی دارد. عایقی برای صدا،آلودگی صوتی یکی از انواع آلودگی ها است که بر روح و روان انسان تأثیر بسز

ا صدای دوره گرد و دست فروش ها، صدای بوق و ترافیک از بارها برای همه ی ما پیش آمده که ظهرها ب

 .خواب پریده اید. استفاده از کرکره برقی برای پنجره ها این مشکل را نیز حل کرده است

 جلوگیری از اتالف و اصراف انرژی. 

تن انرژی رفدر فصل زمستان از اتالف انرژی گرمایی و در فصل گرم سال از هدر  کرکره برقی پنجره در پنجره ویال

 .منبع خنک کننده جلوگیری میکند

 از ورود گرد و غبار و ذرات ریز خاک به هنگام وزش باد به داخل فضای درونی خانه جلوگیری میکند. 

 وز میتوان میتوان مقدار تابش نور خورشید به داخل را تنظیم کرد. این ویژگی را هنگام تماشای یک فیلم در ر

نداختره ها فضای خانه تاریک، و میتوان یک سینمای خانگی کوچک به راه ادرک کرد. با پایین دادن کرک . 

 ین داداین کرکره ها در صورت قطع برق یا در دسترس نبودن ریموت، به صورت دستی میتوان باال و پای . 

 :در هنگام خریداری کرکره برقی برای پنجره ها بهتر است به این نکات توجه کنید

 ه ی درب موتور کرکره ی برقی پنجره ابعاد و سایز کوچکتری نسبت به موتور کرکر :جنس و قدرت موتور

کره ورودی منازا و پارکینگ ساختمان ها دارد. همچنین از قدرت پایین تری نیز برخوردار است. موتور کر

ستپنجره ها از نوع توبالر است. توبالر یعنی داخل لوله است. از این رو از دسترس سارقین در امان ا . 

  یکی دیگر از نکاتی است که باید به آن توجه شودجنس تیغه ها . 

 انواع مختلف تیغه ی کرکره برقی پنجره در پنجره ویال

 در ساخت این تیغه ها از ورقه های آلمنیوم استفاده شده است. داخل این تیغه ها. از خمیر  :تیغه ی فوم دار

ن تقاضا در ین تر از سایر کرکره ها و البته بیشتریمخصوصی پر شده است. وزن سبکی دارند . قیمتی پای

 .بازار را دارد. از این تیغه ها بیشتر برای ساختمان های داخل شهری و ادارات استفاده میکنند

 یق جنس این تیغه ها از فوالد است. وزن سنگینی دارد. بیشترین امنیت را دارند. اما عا :تیغه ی رول گیتر

الها است. ور را از خود عبور میدهند. بیشترین کاربرد این مدل از تیغه برای ویخوبی برای صدا نیستند. ن

 .چون مدت زیادی از سال را خالی هستند بهترین پیشنهاد استفاده از رول گیتر است
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 این تیغه ها مقاومت باالیی در هنگام آتش سوزی و شعله های داغ دارد. همچنین :تیغه ی شفاف یا پلی کربنات 

فی ها بی برای اشعه ی خطرناک و مضر ماورأ بنفش است. در پاسگاه و کالنتری ها، بانک و صرامحافظ خو

 .بیشتر از این تیغه استفاده میشود

 نصب کرکره برقی پنجره در پنجره ویال

د. کرکره نصب و به اجرا در آوردن این سیستم به روز و پیشرفته و البته کارآمد توسط نصاب مخصوص انجام میشو

ان و قبل از معموال در نمای بیرونی ساختمان و قسمت باالیی پنجره نصب میشود. بهتر است هنگام ساخت ساختم برقی

مان نما کاری ساختمان این کرکره های نصب شوند. عالوه بر امنیت بیشتر، نما و جلوه ی ظاهری بهتری به ساخت

 .میدهد

 شرکت ایران کرکره

ودی کرکره برقی برای درب وردر زمینه ی تولید و طراحی و ساخت انواع ایران کرکره یکی از شرکت های معروف 

ه نزدیک ، تجاری، صنعتی و حتی مراکز درمانی مانند بیمارستان ها است. شرکت ایران کرکرساختمان های مسکونی

ادی زی به بیست سال است که کار خود را آغاز کرده است. در طولمدت سابقه ی کاری درخشان خود پروژه های بزرگ

رکره تقریبا را انجام داده است. یکی از پر فروش ترین نمایندگی های کرکره برقی در سطح کشور است. شرکت ایران ک

از  در تمامی استان های کشور نمایندگی دارد. این شرکت عالوه بر کیفیت باالی محصوالت، خدمات نصب و پس

 .فروش را به همراه دارد

نجره ویالخرید کرکره برقی پنجره در پ  

ر در شهر پر کاربرد و مورد نیاز را میتوان از طریق مراجعه به نمایندگی های معتب کرکره برقی پنجره در پنجره ویال

نجره ها فراهم برای پ کرکره برقینیز برای متقاضیان  خرید اینترنتی و آنالینخود انجام داد. عالوه بر خرید حضوری، 

فه را به ه جویی در وقت و زمان، یک خرید با کیفیت و مرغوب و البته با صراست. خرید اینترنتی عالوه بر صرف

همراه دارد. مشاورین و کارشناسان زیادی برای دادن مشاوره و اطالعات در زمینه ی ساخت و طراحی و فروش 

ژگی ها و به ویکرکره های برقی در خدمت خریداران محترم هستند. با کسب اطالعات مفید از مشاورین میتوان با توجه 

 .طرح نمای ساختمان، بهترین انتخاب را داشته باشید

 قیمت کرکره برقی پنجره در پنجره ویال

رفته بستگی  به عوامل مختلفی مانند: سایز و ابعاد پنجره، نوع تیغه ی به کار قیمت کرکره برقی پنجره در پنجره ویال

ت به سایر مدل ها بیشتراستدارد و قیمت های متغیری دارند. قیمت تیغه ی شفاف نسب . 

با کارشناس های مجموعه  شما مصرف کننده های عزیز می توانید برای کسب اطالعات بیشتر از طریق تماس  

 .ارتباط برقرار نمایید
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