
 کرکره برقی پلی کربنات

دارای زیبایی و جلوهای خاص هستند، امروزه این  (Polycarbonate electric shutters)کرکره برقی پلی کربنات

ار آسان و در بسی از کرکره برقی پلی کربنات در پارکینگ ویالکرکره ها طرفداران زیادی را جذب کرده است. استفاده 

های دیگری چون: کرکره با نام کرکره پلی کربنات .عین حال بسیار باصرفه و با تکنولوژی روز دنیا همخوانی دارد

و  یار محکماز نوعی فوالد پالستیکی بس کرکره پلی کربناتشود.جنس ای و کرکره شفاف در بازار عرضه میشیشه

 .بادوام ساخته شده است که به راحتی، حتی با چکش و پتک نمی شکند و بسیار مقاوم است

 :کرکره برقی پلی کربنات در پارکینگ ویال

تها و غیره بسیار مناسب اسها، صرافیها، طالفروشی ها، پاساژها، بانکبرای مغازه کرکره برقی پلی کربنات کرکره  .

مر مفید عالوه بر زیبایی مقاومت باالیی در برابر ضربات دارد، و دارای کارایی و طول ع برقی پلی کربنات شفاف

کند و همین امر امنیت این محصول را باال برده استبا ریموت کار می کرکره برقی پلی کربنات .است کرکره برقی پلی  .

دهدی را به شما هدیه میشود و امنیت کافنیز بسیار راحت باز و بسته می کربنات در پارکینگ ویال . 

 :کرکره پلی کربنات غضروف دار

این مدل دارای  است، کرکره برقی پلی کربنات در پارکینگ ویالیکی از بهترین انواع  کرکره پلی کربنات غضروف دار

ه در آن غضروف دو تیکه آلومینیومی است که از ضخامت بیشتری برخوردار است و همچنین آلومینیوم به کار رفت

سیار مقاوم و محکم است و در میان انواع کرکره این مدل طرفداران بسیاری داردب . 

 :کرکره برقی پلی کربنات در پارکینگ ویال

ه محیط و ها بسیار مناسب است، زیرا عالوه بر زیبایی ظاهری که بها و صرافیبرای بانک کرکره پلی کربنات شفاف

کندو ورود سرما در زمستان جلوگیری میدهد از ورود گرما در تابستان دفتر کار می کرکره برقی پلی کربنات در  .

 مانند های شفاف پلی کربنات ساخته شده است که در برابر اشعه آفتاب و همچنین حرارت باالاز تیغه پارکینگ ویال

 .آتش، بسیار مقاوم است

اده شده است که آلومینیوم و یا استیل قرار د هایی بسیار باریک از جنسمیلهکرکره پلی کربنات های شفاف در میان تیغه

دباشبرد. در ضمن این کرکره ها از لحاظ امنیتی مورد تایید پلیس میهمین امر امنیت این کرکره ها را باال می کرکره  .

رودبه کمک نیروی مکانیکی باال می برقی پلی کربنات . 

  :کرکره پلی کربنات شیشه ای

است.  تنانوکاپوزیکه بسیار معروف است و در تمام دنیا معروف شده است  کربنات کرکره شیشه ای پلینام دیگر 

ا به آسانی برای نیاز به یک موتور دارد که این کار ر کرکره برقی پلی کربنات در پارکینگ ویالبرای باز و بسته کردن 

د، شما انجام دهد، در نتیجه وزن کرکره بسیار مهم است که به مرور باعث خراب شدن و فشار بر روی موتور نشو

را ربنات کرکره پلی کهای آلومینیومی استفاده شده است که وزن های آهنی از میلههای این کرکره بجای لولهمیان تیغه

 .بسیار کم کرده است، و فشار را از روی موتور ب داشته است

توان به موارد زیر اشاره نمودشیشه ای می کرکره پلی کربناتاز خصوصیات  : 

 شودبا همه نوع آب و هوایی سازگاری دارد و اکسید نمی . 

 دارای استحکام و مقاومت باالیی است و ضد ضربه هستند. 

 گ را با رن کرکره پلی کربناتتوان رنگ نوارهای دهند و میایی خاصی میبه ظاهر دفتر و ساختمان زیب

 .ساختمان و دفتر کار تطبیق نمود

https://www.alibaba.com/showroom/polycarbonate-roller-shutter.html


 :کرکره پلی کربنات پنجره در ویال

یکی  ها دارای درب و پنجره هستند و نیاز دارند که برای ورود اشخاص غریبه تدابیر امنیتی انجام دهند،همه ساختمان

کربنات در  کرکره برقی پلیهای خانه و محل کار و قرار دادن برای پنجره کرکره پلی کربنات پنجرهاز تدابیر قرار دادن 

ا است. به وسیله این کرکره ها زیبایی را از داخل و بیرون از پنجره مشاهده خواهید کرد، در ضمن ب پارکینگ ویال

سرما  ل دارای عایق حرارتی، ضد گرما وکنید. این محصوامنیت مکان خود را تضمین می کرکره پلی کربناتنصب 

کندها جلوگیری میاست و از ورود آن . 

 :نصب کرکره پلی کربنات

به یک متخصص و یا کسی که در این کار خبره باشد، نیاز دارید نصب صحیح کرکره پلی کربناتبرای   ایران کرکره .

یح کرکره پلی کربنات است. با نصب صح دارای گروهی از کارشناسان و متخصصان در زمینه تولید و نصب کرکره

یابدعمر آن طوالنی تر شده و فشار روی موتور آن کاهش می  هنگام استفاده سر و صدای زیادی کرکره پلی کربنات .

توانید از این محصوالت استفاده نماییدکند و با استفاده از یک ریموت به آسانی میتولید نمی . 

در پارکینگ ویال نمایندگی کرکره برقی پلی کربنات : 

رای ب شرکت ایران کرکرهها از این مدل کرکره، با آمدن این محصول به بازار و استفاده روز افزون افراد و سازمان

عزیزان  را در سراسر ایران تاسیس کرده است، که شما نمایندگی کرکره پلی کربناتدسترسی آسان مشتریان خود 

های مختلف این محصول را از نزدیک مالحظه نماییدتوانید به راحتی مدلمی . 

توانید با ما میهای سراسر ایران یکسان بوده و شقیمت کرکره برقی پلی کربنات در پارکینگ ویال در تمامی نمایندگی

ندگی محل های مجاز این محصول را مشاهده نمایید و برای تهیه آن به نمایت نمایندگیمراجعه به سایت ایران کرکره لیس

  .سکونت خود مراجعه نمایید و نسبت به تهیه این محصول باکیفیت اقدام نمایید

  :قیمت کرکره برقی پلی کربنات در پارکینگ ویال

در بازار متفاوت است و بر اساس آیتم ها قیمت گذاری میشود. شرکت ایران کرکره با 61  کرکره برقی شفاف قیمت

یار مشتریان خود را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اخت کرکره پلی کربناتسال سابقه فعالیت در این زمینه، 

های کرکره برقی بر اساسدهد. قیمتقرار می : 

 دهدابعادی که مشتری سفارش می  

 نوع موتور به کار رفته در کرکره برقی 

 نوع مواد اولیه به کار رفته در تولید کرکره 

 هاجنس اتصاالت استفاده شده بین تیغه  

 هار رفته در تیغهضخامت به کا  

دهند توانند بر اساس نیاز خود ابعاد و ضخامت دلخواه خود را سفارششوند، که خریداران عزیز میتقسیم بندی می . 

http://irankerkere.com/shutters-electric-transparent/
http://irankerkere.com/shutters-electric-transparent/
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