
 

 

 کرکره پارکینگ

یکی از ملزومات در ساخت پارکینگ است که در انواع مختلف در بازار وجود  )Parking shutters( کرکره پارکینگ

ها اعمال شود. اولین روش این است که به عنوان درب اصلی تواند به دو صورت در پارکینگمی کرکره پارکینگ .دارد

توان از آن به عنوان یک درب فرعی یاد نمود. یعنی عالوه بر این کرکره یک از آن استفاده شود و در روش دیگر می

 .شوددرب جداگانه نیز در پارکینگ نصب می

شود و کارکرد آن به صورت ها از آن استفاده میاست که در اکثر ساختمان کرکره وعیکی از رایج ترین ن کرکره این

در هر دو روش کاربرد دارد ولی در اکثر اوقات از آن به عنوان درب اصلی استفاده  کرکره اتومات است. این نوع

مان رقه به داخل پارکینگ ساختجلوگیری از ورود افراد متف کرکره برقی پارکینگ های استفاده ازکنند. یکی از علتمی

باید به نکات مختلفی در مورد آن توجه کرد. موارد زیر از  کرکره پارکینگ است. برای انتخاب و خریداری کردن یک

 :ای داشتها توجه ویژهترین نکاتی است که باید به آنمهم

 باشد. ها میتریناز مهم انتخاب موتور کرکره مناسب: اگر قصد خرید یک کرکره برقی را دارید این مورد

شوند را هایی که در روز خارج و پس از آن دوباره وارد محوطه پارکینگ میبرای این نکته باید تعداد ماشین

 .در نظر گرفت. قطعاً هر چقدر میزان ورود و خروج بیشتر باشد، موتور کرکره انتخابی باید قوی تر باشد

 د. ترین نوع آن را انتخاب کربه ابعاد و تیغه آن توجه کرد و مناسب از لحاظ ساختار فنی یک کرکره برقی باید

های برقی استفاده کرد، از جنس آلومینیوم است. زیرا هنگامی که تردد توان در کرکرهای که میبهترین تیغه

 .دهددر پارکینگ زیاد است، آلومینیوم کارکرد و مقاومت بیشتری را از خود نشان می

 ر تواند در زیباتی پارکینگ باید دارای صدای کمی باشد. زیبایی و طراحی خاص نیز میهمچنین کرکره برق

 .نشان دادن ساختمان تاثیرگذار باشد

باشد. زیرا عالوه بر اینکه کارکرد و نصب ها میبسیار مقرون به صرفه تر از دیگر درب نصب کرکره برقی پارکینگ

وردار هستند. کرکره برقی پارکینگ در اکثر اوقات به رنگ سفید تری نیز برخراحت تری دارند، از قیمت مناسب

 توان در رنگ انتخابی آنشود اما برای اینکه بتواند با رنگ ساختمان هارمونی داشته باشد با سفارش دادن میساخته می

 .را تولید کرد

 قیمت کرکره برقی پارکینگ

و   دتواند ارزان باشبه طوری که قیمت یک کرکره هم می در شرایط مختلف، متفاوت است. قیمت کرکره برقی پارکینگ

ها قید شده باشد که از تیغه تک کند. یعنی اگر در سفارش آنتواند باالتر باشد. قیمت را خود مشتری انتخاب میهم می

ی از کیفیت پایین باشند کهها از جنس فوالد و آهن میای استفاده شود، قیمت کار پایین خواهد آمد. زیرا این تیغهجداره

 .شود، پایین استای که برای آن در نظر گرفته میبرخوردار هستند. به همین علت هزینه

تیغه دوجداره آلمینیومی که از کیفیت باالیی برخوردار است، دارای قیمت باالتری نسبت به تک جداره است. دلیلش هم 

 .تیغه آلومینیومی بسیار مقرون به صرفه خواهد بودباشد؛ اما در هر صورت انتخاب کیفیت بسیار باالتر آن می

 انواع کرکره برقی پارکینگ

های خاص خود را دارند. تنوع در انتخاب کرکره ها ویژگیباشد که هر کدام از آنکرکره برقی دارای انواع مختلفی می

 :دتوان به موارد زیر اشاره کربرقی پارکینگ بسیار زیاد است.از انواع کرکره برقی می

 کرکره برقی سکشنال 

 کرکره برقی پلی کربنات 

 کرکره برقی گالوانیزه فوم دار 

 کرکره برقی پنجره 

 کرکره برقی صوتی 

 کرکره برقی پارکینگی 

https://www.parkme.com/lot/22383/shutters-on-the-beach-santa-monica-ca


 

 

 کرکره برقی شفاف 

 کرکره برقی فوالدی 

 کرکره برقی آلومینیومی 

 :کرکره برقی سکشنال

به همراه دارند و در ساخت آن استانداردهای الزم رعایت زیبایی و مدرنیته خاصی را  برقی پارکینگ کرکره این نوع از

باشد که چند وقتی است تقاضای باالیی دارد. از ها میشود. به همین دلیل کرکره برقی سکشنال از محبوب ترینمی

توان به محدود بودن فضای اشغالی آن در پارکینگ اشاره کرد. همچنین هیچگونه های این کرکره برقی میمزیت

کند و عملکرد بسیار سریعی دارد. همچنین استفاده از کرکره برقی یی از خود در موقع باز و یا بسته شدن تولید نمیصدا

 .شودسکشنال باعث باال بردن امنیت می

 :کرکره برقی پارکینگ پلی کربنات

شوند. انواع مختلف این خود دارای انواع گوناگونی است که در دو نوع مات و شفاف تولید می پلی کربنات  کرکره

 :کرکره برقی به صورت زیر است

 کرکره برقی پلی کربنات لوله استیل 

 کرکره برقی پلی کربنات با لوله آلومینیوم 

 کرکره برقی پلی کربنات اکسترا با قطعات شیار آلومینیوم 

 .شوندهای متفاوت تولید میها در رنگتمامی این کرکره

 :کرکره برقی گالوانیزه فوم دار

به  تواندر هنگام باال و یا پایین رفتن کامال بی صدا است. همچنین از این مدل می برقی پارکینگ کرکره این نوع از

کرکره برقی گالوانیزه فوم دار از وق نازکی برخوردار است به همین   ای گرما و رطوبت استفاده کرد.عنوان عایق بر

شود. جنس این کرکره از آلیاژ فوالد منیزیم و یک الیه دلیل برای استحکام بخشی به آن در قسمت میانی فوم تزریق می

 .های مختلف ساختوت و طرحهای متفاتوان این کرکره برقی را در رنگفوم است. همچنین می

 :کرکره برقی پنجره

 های اینشود. از مزیتهای مدرن و لوکس استفاده میبه علت زیبایی که دارد در ویالها و ساختمان کرکره برقی پنجره

های این کرکره به صورت فوم دار و نوع از کرکره عایق بودن در برابر صدا، حرارت و گرد و غبار است. تیغه

همین علت در هنگام استفاده از این نوع  امنیتی است که بخش فوم دار آن از جنس آلومینیوم و یا گالوانیزه است. به

 .شودکرکره هیچگونه صدایی تولید نمی

 :کرکره برقی صوتی

دهد و همچنین هیچ این کرکره همانطور که از نامش پیداست، عایق صوتی است که هیچ صدایی را به درون انتقال نمی

هایی که به صدا حساس هستند، استفاده محیط توان درشود. از کرکره برقی صوتی میمنتقل نمی  نوع صدایی به خارج

 .کرد

 :کرکره برقی شفاف

شود. های مختلفی تولید میای نیز معروف است که در مدل و رنگهای برقی به نام کرکره شیشهاین نوع از کرکره

فاف شجنس کرکره برقی شفاف، پلی کربنات است که از مقاومت و استحکام باالیی برخوردار است. کرکره برقی 

 .توان به ضد ضربه و ضد گلوله بودن آن اشاره کردهای فراوانی دارد که میمزیت

http://irankerkere.com/category/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa/


 

 

 :کرکره برقی پارکینگ آلومینیومی

روند که در ابعاد مختلفی هستند که تیغه آن به صورت تک و یا دو به کار می کرکره برقی آلومینیومی  ها درانواع تیغه

کرکره برقی   دهد.یادی در برابر ضربه و حرارت از خود نشان میجداره است. این نوع از کرکره مقاومت ز

توان ها و... میهای مختلف از جمله درب پارکینگ، فروشگاهآلومینیومی رایج ترین نوع کرکره است که در مکان

 .استفاده نمود

  

 درب کرکره برقی پارکینگ

یرا این درب به وسیله برق عملکرد خود را نشان توان استفاده کرد. زاز درب کرکره برقی پارکینگ به راحتی می

کند. است در محور عمودی ریلی به سمت باال و پایین حرکت میدهد و به وسیله موتوری که در آن به کار گرفته شدهمی

توان با استفاده از ریموتی که در دست دارید از راه دور به راحتی کنترل کنید و در صورت درب کرکره برقی را می

یاز آن را باز یا بسته کنید. به خاطر اینکه تهیه این درب راحتی و آسایش را با خود به همراه دارد، افراد زیادی سعی ن

 .در تهیه آن برای پارکینگ خود دارند

 خرید کرکره برقی پارکینگ

های خود کرکره با فعالیتتوانید آن را از ایران کرکره بخواهید. ایران را دارید می خرید کرکره برقی پارکینگ اگر قصد

توانید برای خرید این کرکره برقی به سایت ما افراد زیادی را به خود جذب کند. به همین دلیل می توانسته است رضایت

 .ترین قیمت سفارش دهیدیعنی ایران کرکره مراجعه کنید و آن را با بهترین کیفیت و مناسب

 تعمیر کرکره برقی پارکینگ

ط کافی باشد. فقشما در هر زمان که شما بخواهید آماده فعالیت می پارکینگ تعمیرات کرکره برقی برای تیم ایران کرکره

کارشناسان مربوطه تماس حاصل بفرمایید تا پس از ثبت درخواست شما تیم  است به سایت مربوطه مراجعه کنید و با

 .نظارت و تعمیر ایران کرکره در محل درخواست شده حضور یابد

 تنظیم کرکره برقی پارکینگ

های برقی در تنظیم آن نیز دارای گروه مخصوص است. بعد از نهایی کردن ایران کرکره عالوه بر فروش انواع کرکره

شود تا دهی در محل مورد نظر شما حاضر میخود، تیم نصب و تنظیم ایران کرکره با بهترین نوع سرویسسفارش 

 .خرید شما یعنی کرکره برقی پارکینگ را به درستی و با سرعت عمل باال تنظیم و نصب کند

 کرکره برقی پارکینگ در تهران

ایت تعمیر آن را دارید می توانید در هر کجای تهران اگر قصد خرید کرکره برقی پارکینگ، نصب و تنظیم آن و در نه

ها را درخواست نمایید. ایران کرکره با داشتن بهترین عملکرد همواره سعی در که هستید از مجموعه ایران کرکره آن

 رضایت شما مشتریان عزیز دارد.کسب 

 .با کارشناس های مجرب ایران کرکره ارتباط برقرار نمایید تماس شما می توانید از طریق

http://irankerkere.com/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
http://irankerkere.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/


 

 

 


