
 کرکره برقی مغازه 

ولی به دلیل معایبی که دارد در طول مدت زمان   امروزه بسیار متداول است کرکره برقی مغازه ارزان استفاده از

طوالنی اصال صرفه اقتصادی ندارد. ولی با این حال کرکره برقی مغازه ارزان با داشتن مزیت های بسیاری که دارد 

 .از نظر ایمنی و اقتصادی نسبت به قیمت کرکره معمولی مغازه بسیار مقرون به صرفه می باشد

طور هزینه در هر حالت هم از لحاظ قیمت و هم کیفیت به صرفه تر است.همین کرکره برقی ارزان قیمت استفاده از

ازه ارزان قیمت به نسبت قیمت کرکره معمولی مغازه زیاد نیست. باوجود کرکره برقی مغ  آالت کرکره برقی مغازهیراق

کرکره معمولی مغازه نیز کمتر شده است ولی از لحاظ امنیتی همچنان در مرتبه پایین تری از کرکره برقی ارزان قرار 

 .دارد

 کرکره برقی مغازه ارزان

بسیار گسترده تر از گذشته شده است به طوری که اگر  کرکره برقی در حال حاضر ودر عصر امروز صنعت استفاده از

برقی و تنها شما دقت کرده باشید متوجه شده اید که دیگر خبری از کرکره های دستی نیست و مغازه ها با کرکره های 

با یک ریموت باز و بسته می شوند. به هر حال کرکره برقی نوع پیشرفته کرکره ها بوده و بخش اعظم فعالیت انسان را 

آسان نموده است. اما مسئله حائز اهمیت این است که کرکره برقی با توجه به هزینه های باالیی که دارد صرفه اقتصادی 

بودن   را می بینید که با توجه به قیمت پایین و با صرفه کرکره برقی های ارزان قیمتشما  ایران کرکرهنداشته اما در 

آن تهیه آن بسیار آسان است. به طور کلی کرکره های برقی نقش محافظتی را برای مغازه ها دارند پس شما هر مقدار 

 .ارزشمند استبرای آن ها هزینه کنید باز هم   که

 نمایندگی کرکره برقی مغازه ارزان

قسمتی از تنوع  دارای تنوع زیادی هستند. تنوع در نوع جنس و نوع ساخت  )Electric shutters (کرکره های برقی

شده تا در سراسر کشور نمایندگی های مختلفی برای ایران کرکره دایر شوند. کرکره ها هستند که همین موضوع باعث 

ایران کرکره که یکی از معتبر ترین و مورد اعتماد ترین کمپانی های تولید انواع کرکره های برقی و دستی در کشور 

های زیادی نمایندگی  است گستره کاری خود را به حدی وسیع کرده است که در سراسر ایران و در شهر ها و شهرستان

 .خود را برقرار کرده است بنابراین تهیه و دسترسی به کرکره های ایران کرکره در هر کجای ایران بسیار آسان است

ایران کرکره با به وجود آوردن نمایندگی های مختلف تالش خود را کرده است تا بتواند تمامی مشتریان خود را به 

شده ایران کرکره برساند و رضایت مشتریان را جلب کند. همه شما عزیزان می دانید  راحتی به کرکره های برقی تولید

زمانی که دسترسی به یک محصول خصوصا کرکره برقی آسان باشد بنابراین قیمت آن نیز به صرفه و ارزان خواهد 

رکره بتواند با این شرایط بود بنابراین وجود نمایندگی های زیاد و مختلف در سراسر ایران باعث شده است تا ایران ک

را توزیع کرده و با اشتراک گذاشتن عکس کرکره برقی در وب سایت خود توانسته تا حدودی  کرکره های برقی ارزان

 .با محصوالت خود آشنا سازد  مشتریان را

 قیمت کرکره برقی ارزان

پانی ایران کرکره نیازی به پرداخت برای تهیه آن از کم  مشخص است کرکره برقی مغازه ارزانهمان طور که از نام 

هزینه گزاف نیست و شما عزیزان می توانید با کمترین قیمت کرکره برقی ایران کرکره را تهیه کنید. عالوه بر آن بهتر 

است بدانید که تهیه کرکره هایی با کیفیت ایران کرکره در ایران در حال حاضر بسیار پر هزینه بوده و شاید تهیه آن 

ت باشد اما خرید شما از شرکت ایران کرکره به هیچ عنوان با هزینه های باال همراه نبوده و در نهایت کیفیت بسیار سخ

 .و کرکره های لوکس را به شما عزیزان ارائه می دهد بهترین کرکره ها 

است که به لحاظ کیفیت و نوعی که دارد از مابقی  کرکره پلی کربنات بهتر است بدانید که یکی از گران ترین کرکره ها

کرکره ها گران تر است. اما عاملی که هزینه یک کرکره را به طور کلی معین می کند نوع کرکره و جنس آن است 

این به میزانی که مقاومت یک کرکره باال رود بدنبال آن هزینه کرکره برقی نیز بیشتر است. در تولیدات کرکره بنابر

ایران کرکره قیمت کرکره های مختلف به دست خود مشتری است و مشتری می تواند با میزان سرمایه ای که برای تهیه 

یعنی فرقی ندارد که یک مشتری کرکره ارزان قیمت می کرکره برقی تهیه کرده است نوع کرکره خود را تعیین کند 
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خواهد یا گران قیمت در هر دو صورت قدرت انتخاب و سفارش را داشته و به یاری کمپانی ایران کرکره تهیه آن آسان 

 .است

 عوامل موثر در قیمت کرکره های برقی

ه چه به شما مشتریان و کاربران گرامی توضیح خواهیم داد ک  در این قسمت ما

 عواملی می توانند روی قیمت کرکره های برقی تاثیر بگذارند؟

  تیغه های کرکره:چنان چه جنس ورقه ها گالوانیزه فوم دار باشد و به رنگ سفید تهیه شود قیمت بیشتری نسبت

میلی متر بوده و با توجه به جنسی که دارند کامال بی سرو 0/3به سایرین دارد ضخامت این ورقه ها معموال 

صدا و به دور از هر گونه آلودگی صوتی هستند که مناسب برای درب فروشگاه ها، اماکن تجاری، پارکینگ 

 .ها و ... هستند

 باشد پس  سایز کرکره برقی : سایز کرکره برقی عامل دیگری است ک بسیار موثر است. اگر بسیار بزرگ

 .یشتری را دارا خواهد بودیقینا دارای حجم سنگین و وزن باالیی است و به ترتیب قیمت ب

 است چرا که در ابتدا تمامی پس از آن طرح و رنگی که شما برای کرکره خود انتخاب می کنید بسیار مهم

کرکره ها به رنگ سفید بوده و اگر شما طرح ها و رنگ های دیگری را در نظر داشته باشید قطعا هزینه های 

 .باالتری را برای شما خواهد داشت

 برقی مغازه ارزاننصب کرکره 

ایران کرکره دارای مجموعه ای بسیار بزرگ در کرکره سازی است و از کارشناسان و افراد با تجربه ای در صنعت 

کاری خود استفاده کرده تا بتواند بدون هیچ گونه نقص و ایرادی کار را تحویل مشتریان دهد بنابراین نصب کرکره های 

ن کار انجام شده و شما دیگر دغدغه ای بابت این موضوع نخواهید داشت.بدین اران ایران کرکره توسط متخصصین ای

ترتیب زمانی که شما درب های کرکره ای را از نمایندگی های ایران کرکره تهیه می کنید باید دقت داشته باشید که 

شخصی توانایی نصب  نصب آن را به افراد ماهر واگذار کنید چرا که نصب آن ها نیازمند تجربه و مهارت است و هر

آن را نداشته و ممکن است هنگام کار لطمه ای به کرکره برقی صنعتی وارد کرده و شما دیگر نتوانید آن را بر طرف 

  .شما به راحتی باال و پایین نشود کرکره برقی مغازه ارزانکنید و 

 . اقدام نمایید تماسرتباط با مشاورین می توانید از طریق برای ا                                                                 
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