
 

 

 راهبند آکاردئونی در دانشگاه علوم پزشکی

یا راهبند  ) Accordion Barrier  (راهبند آکاردئونی در دانشگاه علوم پزشکی، راهبند آکاردئونی
 کشویی نصب شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران، راهبند برقی آکاردئونی، راهبند برقی، راهبند

گفته می شود. این راهبند برای  راهبند آکاردئونی ه صورت کشویی باز و بسته می شودبه راهبندی که ب
مکان هایی که امکان استفاده از راهبند اهرمی وجود ندارد مناسب می باشد. راهبند آکاردئونی به دو 

و در انواع استیل و فلزی با پوشش رنگ کوره ای در بازار قابل عرضه  اتوماتیک و دستی صورت
سانتی متر که به شکل  2.5* 1  متر و لینک های 1است. راهبندهای آکاردئونی متحرک با ارتفاع 

 .پروفیل های مستطیلی می باشند

متری محصولی انعطاف پذیر از گروه پرفروش تجهیزات  3.5آلومینیومی  راهبندهای آکاردئونی
باز و بسته می شود و در کنترل تردد و  اتوماتیک و دستی پارکینگی است که به عنوان حفاظ به صورت

، کارخانه ها، پارکینگ های علوم پزشکی راهبند آکاردئونی در دانشگاه .ایمنی کمک بسزایی می کنند
عمومی، مجتمع های مسکونی، امورد عمران شهری، عوارضی جاده ها و ادارات و همچنین کنترل 

 .ترافیک کاربرد دارد

جنس راهبند آکاردئونی در دانشگاه علوم پزشکی از استیل ضد زنگ بوده و دارای عمر طوالنی و 
اهبند دارای برق مصرفی کمی می باشد و از لحاظ هزینه برق هیچ کیفیتی بسیار باال می باشد. این ر

گونه نگرانی وجود ندارد. راهبندهای آکاردئونی دارای نمایشگری روان به شکل ال ای دی روی آن 
متر و  1دارای  راهبندهای آکاردئونی اتصال داده شده تا اطالعاتی را به افراد ارائه کند. به طور معمول

 .سانتی متر می باشد 60

 مزایای راهبند آکاردئونی در دانشگاه علوم پزشکی

می توان به جای گیری حجم بسیار کمی اشاره  راهبند آکاردئونی در دانشگاه علوم پزشکی از مزایای
کرد از این لحاظ نسبت به راهبند اهرمی دارای کاربرد بیشتری است. عالوه بر این دارای ایستایی بسیار 

و به سبب جنسی که در زمان ساخت در آن به کار رفته عمری طوالنی نیز دارد و از نظر کیفیت و   باال
ه اید اطمینان حاصل کنید. راهبند آکاردئونی را می توان در دو عمر طوالنی محصولی که خرید کرد

 .رنگ کوره ای یا پودری پیدا نمایید و از آن استفاده کنید

یرد ضد برخورد با مانع می باشد و نصب آن به سادگی صورت می گ سیستم اتوماتیک این راهبند دارای
را می توانید بدون هیچ  راهبندهای آکاردئونی .و امکان جابه جایی آن به هر مکانی امکان پذیر است

 .آن می باشد دستی حرکت  و از قابلیت های مهم این راهبند در زمان قطع برق  گونه ریلی نصب کنید

راهبند های آکاردئونی دارای سنسور تشخیص مانع هستند و امکان اتصال به هر نوع کنترل تردد را نیز 
طرف  2طرف ثابت و  2، طرف ثابت 1در انواع مختلفی عرضه شده  راهبند آکاردئونی .دارا می باشند

سانتی متر را  60سالنتی متر و عرض  160و  150، 120متحرک می باشد. قابلیت عرضه در ارتفاع 
 .دارد و رنگ کوره ای پلی استر آن در مقابل صدمات محیطی و اشعه ی خورشید مقاوم می باشد

 نصب راهبند آکاردئونی در دانشگاه علوم پزشکی
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ایران  توسط نیروهای متخصص و آموزش دیده راهبند آکاردئونی در دانشگاه علوم پزشکی نصب
صورت می گیرد. این راهبند نصب آن به سهولت انجام می گیرد و بعد از نصب می توان آن را  راهبند

ایران  .ه هر مکانی جابه جا نمایید. راهبندهای آکاردئونی را می توانید بدون هیچ گونه ریلی نصب کنیدب
در سراسر کشور دارای نمانیدگی می باشد و به راحتی می   در زمینه نصب راهبند آکاردئونی راهبند

 .رنتی درخواست خود را برای نصب این راهبند ثبت کنیدتوانید چه به صورت حضوری و یا اینت

 قیمت راهبند آکاردئونی در دانشگاه علوم پزشکی

دارای ابعاد و مدل ها و برندهای متنوعی هستند در نتیجه قیمت های  راهبند آکاردئونی از آنجایی که
 .ها در نظر گرفته نشده است ثابتی برای آن

و بروزسانی می شوند. برای آگاهی از قیمت   در حال حاضر قیمت ها در حال نوسان هستند و آپدیت
تماس بگیرید  ایران راهبند های دقیق راهبند آکاردئونی کافیست با کارشناسان و مشاورین در دفتر فروش

و از آن ها درخواست راهنمایی و مشاوره کنید. در این صورت مشاورین با تجربه فراوانی که در زمینه 
فروش کلیه محصوالت دارند می توانند راهبند مناسبی برای مکان مورد نظر شما با قیمتی مناسب و با 

 .کیفیتی باال به شما ارائه نمایند

زمینه محصولی را خریداری نکرده اند جدا از کیفیت و اعتبار تولید کننده کاربرانی که تا حاال در این  
می توانند از دیگر افرادی که محصوالت ما را خرید نموده اند مشاوره دریافت نمایند. در این صورت 

 .می توانید با خاطری آسوده و مطمئن برای خرید محصول مورد نظر خود اقدام کنید

  

چندین سال سابقه این اطمینان خاطر را به مشتریان خود می دهد که کلیه شرکت ایران راهبند با 
 .محصوالت دارای اصالت کاال و تضمین شده در اختیار آن ها قرار داده می شود

 فروش راهبند آکاردئونی در دانشگاه علوم پزشکی

راهبند  به توانسته یکی از معتبرترین شرکت در زمینه فروشدر طی سال ها تالش و تجر ایران راهبند
باشد و محصوالت با کیفیت و اصل همراه ضمانت نامه و خدمات پس از فروش را به  آکاردئونی

تیم فروش مجرب که  مشتریان خود اختصاص دهد. عالوه بر این شرکت ایران راهبند دارای یک
اطالعات الزم را در این رابطه در اختیار مشتریان قرار می دهند و یک منبع فروش مطمئن در سطح 

 .بازار می باشند

عالوه بر فروش انواع راهبندها، قطعات جانبی نیز به فروش می رسد، در این صورت  ایران راهبند در
اهبندهای شما دچار خرابی و یا از کار بیفتند می توانید با متخصصین و مشاورین ما در ارتباط اگر ر

 .باشید و مشکل خود را با آنان در میان بگذارید و قطعات مورد نظر خود را خریداری نمایید

 نمایندگی راهبند آکاردئونی در دانشگاه علوم پزشکی

https://irrahband.com/university-of-medical-sciences/
https://irrahband.com/university-of-medical-sciences/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/accordion-barrier/
https://irrahband.com/accordion-barrier/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/accordion-barrier/
https://irrahband.com/accordion-barrier/
https://irrahband.com/accordion-barrier/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/


 

 

دارای نمایندگی فروش و نصب راهبند آکاردئونی در سراسر کشور می باشد و یکی از  ایران راهبند
همیشه  ایران راهبند نماندگی های مطرح و معتبر در زمینه فروش انواع راهبندها می باشد. نمایندگی

  .ا در اختیار مشتریان خود قرار دهندتالش می کنند که کارآمدترین راهبندها ر

مشتریانی که قصد خرید راهبندهای آکاردئونی را دارند می توانند به نمایندگی شهر خود مراجعه نمایند و 
 .با مشاورین و کارشناسان ما در این زمینه صحبت کنند تا بتوانند بهترین راهبند را خریداری نمایند

د آکاردئونی یک تیم اجرایی به همراه محصوالت خود ارسال می کنند کارشناسان ما بعد از ارسال راهبن
که راهبندهای شما را به شکل درست نصب کنند. برای اطالعات بیشتر و اطالع از خدمات پس از 

 .مراجعه نمایید ایران راهبند فروش می توانید به سایت

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند یانشگاه علوم پزشکدر د یراهبند آکاردئون مقاله
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