
 :کرکره فلزی

ای فلزی است؛ به همین علت دارای مقاومت باالیی  ها قرار دارد که دارای تیغه  در بین محبوب ترین نوع کرکرهکرکره فلزی

شود. این  باعث کنترل میزان نوور ورودی به داخل می ) electric shuttersMetal(کرکره برقی فلزیاست. استفاده از 

 .ویژگی باعث فروش باالی این کرکره شده است

 :کرکره برقی فلزی

به علت داشتن خاصیت اتوماتیکی، سهولت را به کارها بخشیده است. کارکرد این کرکره به وسیله برق کرکره برقی فلزی

 استفاده ای پیشرفته سیستم  ازکرکره فلزیتوان با داشتن یک ریموت آن را کنترل نمود. در ساخت  گیرد و می صورت می

هایی که از این  باشد. بیشترین مکان سیار کارآمد میب آن تهیه و است برخودار مناسبی بسیار قیمت از همین به شود نمی

ها، قیمت مناسب و ظاهر  در این سازمانکرکره برقی باشند. علت استفاده از  ها و ادارت می کنند، سازمان کرکره استفاده می

 .رسمی آن است

 :کرکره برقی فلزی پنجره

های  که همانطور که از نامش پیداست، مناسب پنجره باشد های فلزی می از دیگر انواع مختلف کرکرهکرکره فلزی پنجره

 شود، می نیز آزار موجب گاهی و است زیاد بسیار داخل به ورودی میزان که دارد قرار مکانی در شما پنجره  مختلف است. اگر

 .و تنظیم کنید کنترل خودتان دلخواه اندازه به  مناسب ترین گزینه است تا این میزان نور راتهیه کرکره برقی فلزی پنجره

 :کرکره فلزی طرح چوب

های مختلف است. دو  باشد. علت این زیبایی استفاده از چوب میهای فلزی کرکرهیکی از زیباترین کرکره فلزی طرح چوب

های  هایی که برای ساخت این کرکره شود، چوب طبیعی و چوب مصنوعی. اگر چوب ها استفاده می نوع چوب در این کرکره

توان گفت که از مقاومت بسیار باالیی برخوردار است. با استفاده از این کرکره  شود، گردو، افرا و بلوط باشد می فلزی استفاده

کرکره فلزی طرح ها از  ها و حمام هایی همچون آشپزخانه توان نور ورودی را به طور کامل کنترل نمود. در محیط می

توان از یک پارچه مرطوب استفاده نمود. البته استفاده از پارچه  ها می شود. همچنین برای نظافت این کرکره استفاده میچوب

 .مرطوب به طور مداوم باعث وارد شدن آسیب به چوب خواهد شد

 :کرکره برقی فلزی دو رنگ

شود. این کرکره به علت زیبایی که  به علت طرح خاصی که دارد، به صورت سفارشی ساخته میکرکره برقی فلزی دو رنگ

برای کرکره فلزی دو رنگتوان از  ث شیک و منحصر به فرد دیده شدن دکوراسیون خواهد شد. به همین علت میدارد باع

فراهم خواهد ایران کرکرهداشتن دکوراسیون و طراحی زیبا استفاده نمود.هر طرحی که شما خواستار آن هستید توسط تیم 

 .اسب آن نیز بهره مند شویدشد. تا عالوه بر داشتن یک کرکره با نمای ویژه، از قیمت من

https://www.archiproducts.com/en/products/roller-shutters/material_metal


 :کرکره برقی فلزی طرح دار

ها و این  هایی ظاهری که دارند، در اداره هستند، فقط به علت ویژگیهای فلزی کرکرههمان کرکره برقی فلزی طرح دار

 ها  ه آنگونه سازمان ها استفاده نمی شود. بیشترین مورد استفاده از این کرکره در خانه ها است که نمای زیبایی را ب

 .شود باعث کنترل میزان نور ورودی به داخل میکرکره فلزی طرح دار از استفاده.ببخشد

 :تولید کرکره برقی فلزی

انواع تولیدکننده ایران کرکره .دهد آن را انجام میایران کرکرهباشد که  یکی از فعالیت هایی میتولید کرکره برقی 

از جمله کرکره فلزی طرح چوب، کرکره فلزی دو رنگ و کرکره فلزی طرح دار می باشد. هر گونه طرح و یا های فلزی کرکره

ایران  .ان بگذارید تا در بهترین مدل برای شما آماده کنددر میایران کرکرهتوانید با مجموعه  رنگی که در ذهن دارید را می

برد تا عالوه بر مقاومت باال بتواند طول عمر مفید باالیی داشته  از بهترین مواد اولیه بهره میتولید کرکره فلزیدر کرکره

 .باشد

رساند. این فروشگاه  ه تولید میدر طرح دلخواه شما، اندازه سفارش شما را نیز به مرحلتولید کرکره فلزیضمن  ایران کرکره

 در تا برساند ثبت به را ها آن درستی به  با بیش از یک دهه فعالیت توانسته است پروژه های مختلفی را بر عهده بگیرد و

 .باشد موفق مختلف کارکنان و افراد رضایت کسب

 :نصب کرکره برقی فلزی

باشد و نیاز به وقت زیادی نیست. اما در هر  نسبت به دیگر کرکره ها از آسانی بیشتری برخوردار مینصب کرکره برقی فلزی

صورت به علت اتومات بودن آن باید استانداردهای الزم هر چند کم رعایت شوند. نصب یک کرکره به درستی و با رعایت تمام 

بخشد. زیرا بسیاری از افراد مبتدی برای نصب  زیبایی خاصی را میبرد بلکه به آن  را باال میکرکره فلزیقوانین نه تنها عمر 

کنند؛ به همین علت ممکن از صافی مشخص بهره مند نباشد. این امر منجر به از دست دادن زیبایی آن مکان  آن اقدام می

 .خواهد شد

بسپارید و از ایران کرکره کار را به توانید مسئولیت این  برای داشتن یک دکوراسیون زیبا و یک کرکره با عمر مفید باال می

 .دارید، لذت ببریدهای فلزی انواع کرکرهلحظات خوشی که همراه با 

 :نمایندگی کرکره برقی فلزی

هایی از  های مختلف را در بخش و انواع مختلف آن، نمایندگیکرکره فلزیبا پیش بینی نیازهای ممتد مردم به ایران کرکره

دارای بهترین نمایندگی کرکره فلزی.ن دایر نموده است تا کار خدمات رسانی به شما سهل باشدتهران و قسمت هایی از ایرا

توانید در هر کجای ایران که هستید اقدام به خرید و در نهایت نصب  است و شما مردم میهای فلزی انواع کرکرهو زیباترین

 .کنند ال و قیمت مناسب توزیع می، محصوالت را با کیفیت باهای کرکره فلزی نمایندگیآن بکنید تمامی 

 :قیمت کرکره فلزی

http://irankerkere.com/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
http://irankerkere.com/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/


پیچیده نیست به همین کرکره فلزیباشد. ساختار  رود، باال نمی به علت ساختاری که در آن به کار میقیمت کرکره فلزی

 نخواهد علت پروسه سختی برای ساخت آن به کار نمی رود. در نهایت هزینه ای که باید در نهایت برای آن پرداخت شود، باال

 .های خود تهیه بکنند توانند آن را برای ساختمان بود و افراد مختلفی می

توانید  ها را می یکی از آنهای فلزی  انواع کرکرهشوید و با دیدن ایران کرکرهتوانید وارد سایت  برای خرید این محصول می

را تهیه های فلزی کرکرهه هستید می توانید انواع انتخاب کنید و با قیمت مناسب آن را خریداری کنید. در هر کجای ایران ک

 .نمایید و با نصب آن به خانه های خود زیبایی ببخشید

 تماسبرای کسب اطالعات بیشتر و ارتباط با کارشناس های مجرب مجموعه می توانید از طریق                  

  .اقدام نمایید
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