
 ضد سرقتکرکره شیشه ای 

رکره استفاده کنندگان اصلی از ک یلی گسترده شده است.یا پلی کربنات خ امروزه استفاده از کرکره های شیشه ای و شفاف 

 آن ها اهمیت بسیاری دارد.و محافظت از  که امنیت باالیی نیاز دارندمکان و ساختمان هایی هستند ی شفاف و شیشه ای 

مصرف کارخانه ها و ساختمان های تجاری عتیقه فروشی ها، جواهرات فروشی، صرافی ها، طالدفروشی ها، بانک ها، 

تا از خطوط رنگی چه به صورت طراحی ویژه ی کرکره ی شفاف این امکان را میدهد  کنندگان اصلی محسوب میشوند.

نمای فضای مورد نظر نوعی افقی و چه به صورت عمودی در سطح آن استفاده کرد. این کار عالوه بر زیبا کردن 

 تبلیغات نیز محسوب میشود.

 مزایا و ویژگی های کرکره ی شیشه ای ضد سرقت 

 هستند.ضد حریق و اشتعال  • 

 .فروشگاه میبخشدساختمان یا به  خاص و زیباییجلوه ی • 

 هستند.امنیت باال و ضد سرقت  • 

 هستند.ضد خش  • 

 دارد. مضر همچون ماورأ بنفش و اشعه های در برابر نور خورشید مقاومت باالیی  • 

 و سریع اکسید نمیشوند. مقاوم هستندرطوبت در برابر • 

 قابلیت دیدن فضای درون ساختمان، حتی وقتی کرکره پایین است. • 

 مقاومت باالیی دارند.محکم ضربه های در برابر  • 

 شیشه ایانواع موتور کرکره برقی  

موتور توبالر کم تردد و کم رفت و آمد استفاده میکنند. از موتور توبالر برای ساختمان ها و مکان های : موتور توبالر 

د فضای مورکمتر، جلوه ی بهتر و زیباتری به در داخل رول کرکره قرار میگیرد. به همین علت عالوه بر اشغال فضای 

این انرژی به یک باتری با ذخیره ی انرژی و آزاد کردن میباشد. یعنی  USBسیستمبالر دارای موتور تونظر میبخشد. 

اشد نیاز به تعمیر داشته ب. به علت قرار گرفتن موتور توبالر در داخل رول، اگر هنگام قطع برق میتوان از آن استفاده کرد

انجام این عملیات زمان بر است و نیروی انسانی زیادی و یا قصد تعویض آن را داشته باشیم باید کل کرکره را باز میکنیم. 

موتور چند و با هوای آزاد در ارتباط نیست، خنک شدن به علت قرار گرفتن موتور در فضای بسته هدر میدهد. را نیر 

 کشد به همین دلیل است که برای مکان های شلوغ مناسب نیست.دقیقه ای طول می

 موتور ساید:  

 قیمت و هزینه ی باالتری نسبت به موتور توبالر دارد. • 

 مناسب است.برای مکان های شلوغ و پر تردد  •

 در خارج قرار دارد.موتور ساید  •

 تعمیر و تعویض موتور ساید سریع و فورا انجام میشود.  •

از کرکره ی شیشه ای برای بالکن و تراس ها نیز استفاده میکنند. بر درب ورودی ساختمان ها و فروشگاه ها،  عالوه  

عمل میکتد. همچنین از عالوه بر اینکه منظره و چشم انداز را حفظ میکند و مانع دید نمیشود، به عنوان عایقی برای صدا 

وزن سبکی دارد و فشار زیادی به موتور به دلیل وزن سبک تیغه ها و ریل حرکتی،   اتالف انرژی نیز جلوگیری میکند.

 وارد نمیکند. به همین دلیل کارایی و طول عمر مفید زیادی دارند.



 قیمت کرکره ی شیشه ای ضد سرقت

 قیمت کرکره های شیشه ای ضد سرقت به عوامل مختلفی بستگی دارد و قیمت های متغییری دارد.  

 سرقتتعیین کننده ی قیمت کرکره های شیشه ای ضد عومال  

 تعداد الیه های شیشه  • 

 ضخامت هر الیه• 

 ضربهشیشه در برابر مقاومت و استحکام • 

 کرکره ها میشود.که صرف تولید این زمانی و نیروی انسانی • 

 کرکره ی شیشه ای ضد سرقتمتراژ و ابعاد • 

به دلیل پر کاربرد بودن، بدیهی است که قیمت کرکره های شیشه ای ضد سرقت از کرکره های عادی بیشتر باشد اما  

 میتوان از اختالف قیمت آن چشم پوشی کرد.

برای سارقین همیشه در کمین هستند. از خطر سرقت در امان نیستند. هیچ یک از فروشگاه ها و مغازه های سطح شهر  

کرکره های شیشه ای ضد استفاده از کرکره های شیشه ای ضد سرقت بهترین گزینه است. وده و آرامش، داشتن خیال آس

با انتقال فشار به الیه های زیرین از سرقت همچنین گاها ضد گلوله نیز هستند. و در صورت وارد کردن ضربات محکم، 

به راحتی خرد نمیشوند. در صورت شکستن خرده های هنگام وقوع زلزله نیز استحکام باالیی دارند و مقدار آن میکاهد. 

 شیشه به پایین نمی ریزد و در قاب آن باقی میماند. از این رو به عابرین و سایر افردا آسیبی وارد نمیکند.

 کرکره شیشه ای ضد سرقتنصب  

کرکره های شیشه  راه اندازیو نصب کرکره های شیشه ای ضد سرقت یکی از حساس ترین نوع کرکره محسوب میشود.  

الوه عمخصوصی نیازمند است. نصب صحیح به افراد متخصص و با تجربه، همچنین به ابزار و تجهیزات ای ضد سرقت 

همچنین نصب نادرست کرکره ی شیشه ای کرکره نیز میشود. طول عمر روان بودن کرکره، باعث افزایش کارکرد و بر 

 باشد. باعث میشود هنگام کار سر و صدای زیادی داشته

 شرکت ایران کرکره 

 اشد.میبمحبوب و با کیفیت در زمینه ی طراحی، ساخت و تولید انواع کرکره های برقی ایران کرکره یکی از برند های  

ن و یکی از با کیفیت تریسابقه ی کاری درخشان و انجام پروژه های بزرگ سال  51ایران کرکره با بیش از  شرکت 

برای  هاییتولید میکند. ایران کرکره در تمام ایران نمایندگی استفاده از مواد اولیه ی مرغوب  اجناس را با مستحکم ترین 

 کرهکرنصب خدمات پس از فروش مانند: شرکت ایران کرکره، دایر کرده است.  دسترسی راحت و سریع مصرف کنندگان

سخ پامشاورین و کارشناسان شرکت ایران کرکره برای به همراه دارد. را  ضمانت نامه و گارانتی، باتجربههای  نصاب با

با آگاهی حضور دارند. گویی به سواالت شما و همچنین دادن مشاوره و اطالعات درباره ی جنس و قیمت انواع کرکره 

 مناسب و همیشگی داشت.کامل و جامع میتوان یک خرید 

 خریداری و تهیه ی کرکره ی شیشه ای ضد سرقت 

ه برای تهیمیتوان انجام داد. اینترنتی و آنالین هم حضوری و هم به صورت  را  شیشه ای ضد سرقت کرکره یخریداری  

ا بیک خرید با صرفه و خرید اینترنتی الزم است اطالعاتی دقیق درباره ی انواع آن به دست آورید. ی این نوع از کرکره 

 کیفیت را به همراه دارد. 


