
 کرکره برقی

تیغه های کرکره برقی ارزان قیمت با استفاده از لوله های )Cheap electric shutters(  :کرکره برقی ارزان قیمت

یکدیگر متصل می شوند. جهت کرکره برقی ارزان قیمت با آلومینیومی یا زوارهای آلومینیومی و یا لوله استیل به 

با لوله و یا زوار آلومینیومی استفاده می شود ولی برای  کرکره برقی شفاف متر ( از 4عرض دهنه کوچک ) حدوداً تا 

همچنین پروژه هایی که امنیت و خاصیت ضد سرقت برای ما از اهمیت پروژه هایی با عرض دهنه بزرگ و 

 .برخوردار است با لوله استیل توصیه می گردد

 کرکره برقی ارزان قیمت

کنیم، عصر و دوره ی پیشرفت و تکنولوژی است. هر روز شاهد پیشرفت علم و دانش هستیم. عصری که ما زندگی می 

توان نمونه ای از این پیشرفت و تکنولوژی را در انواع آن تولید شده است. میهر وسیله ای شکل پیشرفته و مدرن 

کرکره های برقی مشاهده کرد. برای استفاده از کرکره های سنتی، و باز و بسته کردن آن نیازمند نیروی انسانی بود. 

د و از مقاومت کمی برخوردار کرد. مهم تر از همه امنیت باالیی نداشتنعالوه بر آن سر و صدای زیادی را ایجاد می

 .بودند

طراحی و تولید شده اند. این کرکره ها عالوه بر استفاده ی آسان و راحت، امنیت باالیی  انواع کرکره های برقی امروزه

کنند. کرکره های برقی با استفاده از فناوری و دارند. هنگام استفاده و باال و پایین دادن کرکره صدای زیادی تولید نمی

کنولوژی روز دنیا ساخته شده اند، اما استفاده و کار کردن با آن بسیار راحت است و نیازی به تخصص و توانایی ت

توان کرکره را باال و پایین داد. کرکره های برقی عالوه خاصی ندارد. تنها با فشار دادن یک دکمه برروی ریموت می

ر برابر سارقین، یک عایق قوی در برابر صدا و گرد و غبار بر امنیت باال و محافظت از مغازه یا ساختمان شما د

از  قیمت کرکره های برقی. کنداست. همچنین از اتالف انِرژی سرمایی و گرمایی در فصول مختلف سال جلوگیری می

تمام مزایای نصب کرکره ی برقی و پر کابرد بودن آن باعث شده تا مصرف کنندگان کرکره های سنتی بیشتر است اما 

 .از این اختالف قیمت چشم پوشی کنند و روز به روز بر تعداد مشتریان کرکره ی برقی افزوده شود

 کرکره ی برقی ارزان قیمت

. قیمت کرکره های برقی به عوامل انواع مختلفی از کرکره ی برقی در بازار وجود دارد و قیمت های متغیری دارند

 .مختلفی بستگی دارد

  مکانی است که قصد نصب کرکره ی برقی را در آن  متراژو ابعادیکی از عوامل مهم در تعیین قیمت کرکره

قیمت کرکره دارید. هرچه طول و عرض یک مکان و به عبارتی دیگر متراژ کمتری داشته باشد در نتیجه 

 .تر است برقی ارزان

  به کار رفته در کرکره، در ارزان بودن قیمت کرکره برقیبسیار موثر است. معوال برای متراژهای  موتورنوع

کنند. موتور های توبالر در داخل رول کرکره پایین و مکان های کم تردد از موتور های توبالر استفاده می

کیلو گرم را دارند. در  041تا  کنند. اما توانایی و تحمل وزنیگیرند و فضای کمی را اشغال میقرار می

موتور های نوبالر از برق اضطراری استفاده نشده است و هنگام قطع برق شهری از خالص کن دستی 

از موتور توبالر استفاده شده است. موتورهای ساید از با  کرکره برقی ارزان قیمتشود. معموال در استفاده می

ن این موتور زیاد است و برای مکان های پر تردد و کرکره کیفیت ترین موتورهای کرکره برقی است. توا

 .شود. قیمت موتور ساید از موتور توبالر بیشتر استهای بزرگ و سنگین استفاده می

 ی به کار رفته در کرکره در ارزان بودن قیمت کرکره برقی نقش دارد. تیغه های کرکره از سه  نوع تیغه

جنس آلومینیوم، گالوانیزه یا همان فوالد منیزیم، پلی کربنات و شفاف هستند. تیغه های آلومینیومی وزن سبکی 

شود. تیغه های می کنند و باعث افزایش عمر کرکرهدارند و فشار کمتری به موتور کرکره وارد می

آلومینیومی ضد زنگ هستند و برای مناطق شرجی مناسب هستند. برای موتورهای توبالر که محدودیت وزن 

دارند بسیار مناسب هستند. تیغه های پلی کربنات شفاف هستند و امنیت باالیی دارند و ویژگی های بسیاری 

د گلوله و ضد زنگ هستند.عایق محکمی برای نسبت به سایر تیغه ها دارند.تیغه های شفاف ضد حریق، ض

نور آفتاب و اشعه های خطرناکی مانند ماورا بنفش است. این تیغه ها از سایر جنس ها گران تر هستند. برای 

کرکره استفاده کرد. اگر قصد خرید یک  از کرکره برقی ارزان قیمتتوان مکانی که امنیت نقش مهمی دارد نمی
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و بودجه و هزینه ی محدودی را برای این کار در نظر گرفته اید، بهتر است در  دارید برقی ارزان قیمت

 .کرکره برقی از تیغه های گالوانیزه و آلومینیوم استفاده کرد

  رنگ و طرح به کار رفته در کرکره نیز در تعیین قیمت کرکره موثر است. بعضی از رنگ ها خاصیت

نسبت به رنگ های ساده و معمولی قیمت بیشتری دارند. در  الکترواستاتیک یا ضد خش دارند. این رنگ ها

 .شوداز رنگ های ساده استفاده میکرکره برقی 

  شود. این قطعات از لحاظ از مواد اولیه و قطعات درجه دو و درجه سه استفاده میکرکره برقی ارزان قیمت در

 .کیفیت و استحکام زیاد مرغوب نیستند

 مت، لوازم جانبی همراه کرکره نیست و لوکس سازی هایی که برای کرکره در کرکره های برقی ارزان قی

شود وجود ندارد. نصب و استفاده از مواردی شامل فتوسل یا چشمی، فالشر، کاور های گران تر انجام می

 .بردموتور، دزدگیر و دوربین مدار بسته قیمت کرکره را باال می

 ندارند، قیمت پایین تری دارند خرید کرکره هایی که ضمانت نامه و گارانتی. 

 شرکت ایران کرکره

یکی از برند های معروف است که سال هاست کار خود در زمینه ی طراحی، تولید و فروش انواع کرکره  ایران کرکره

ر سطح کل کشور نمایندگی دارد. ی برقی آغاز کرده است. ایران کرکره برای دسترسی آسان و راحت مشتریان د

فروش کرکره ی برقی با بهترین کیفیت با قیمتی مناسب کمترین کاری است که ایران کرکره برای استقبال بی شمار 

مصرف کنندگان توانسته است انجام دهد. استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و قطعات درجه ی یک، رمز موفقیت این 

توسط افراد متخصص یکی دیگر دیگر از امتیازات خرید از ایران  نصب کرکره برقی .تمجموعه ی بزرگ و وسیع اس

باشد. مهندسین و کارشناسان ایران کرکره برای پاسخ به سواالت درباره ی نحوه ی ساخت، جنس اجزای کرکره می

کند. امکان خرید اینترنتی کرکره در خدمت مشتریان هستند. ایران کرکره تمامی محصوالت خود را ضمانت میمختلف 

 .و آنالین نیز فراهم است تا وقت و زمان کمتری را هدر ندهید

حاصل  تماسلطفا جهت کسب اطالعات کرکره برقی ارزان قیمت با کارشناسان قائم در خوبان                               

 .فرمایید
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