
 

 

 راهبند آکاردئونی پارکینگ فرودگاه مهرآباد

، راهبند راهبند آکاردئونی پارکینگ فرودگاه مهرآباد ،  )Accordion Barrier  ( راهبند آکاردئونی
 آکاردئونی استفاده شده در پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهر آباد، راهبند برقی، راهبند

به دلیل شباهتی که به سازه آکاردئون دارد به این نام شهرت  Accordion Barrier راهبند آکاردئونی یا
دارد. راهبند آکاردئونی دارای چرخ هایی است که باعث می شود به راحتی راهبند آکاردئونی پارکینگ 

به دلیل قابل حمل  راهبند آکاردئونی پارکینگ فرودگاه مهرآباد فرودگاه مهرآباد را باز و بسته کرد. این
  .بودن آسان در میان مردم از محبوبیت باالیی برخوردار است

گذاری به دلیل آسان باز و بسته شدن راهبند  هم گفته می شود و این نام راهبند کشویی به این راهبند نیز
متر را  30می باشد . راهبند آکاردئونی پارکینگ فرودگاه مهرآباد این قابلیت را دارد تا محدوده حدودا 

می تواند پوشش دهد. از دیگر ویژگی های این راهبند آکاردئونی پارکینگ فرودگاه مهرآباد که باعث شده 
رایی بیشتری در ترافیک ,پارکینگ فرودگاه مهر آباد و .... داشته باشد, میتوان در میان دیگر راهبندها کا
 : به موارد زیر اشاره کرد

 دارای نمایشگر LED 

 بدون ریل راهند آکاردئونی قابلیت نصب 

 مقاومت باال در برابر هرگونه شرایط آب و هوایی 

 راهبند آکاردئونی صرف برق کم در زمان مدت استفاده ازم 

 نصب سریع و قابلیت جا به جایی راهبند آکاردئونی به محل دیگر 

  از ویژگی های اصلی راهبندآکاردئونی می توان به سیستم اتوماتیک ضد برخورد با موانع اشاره
 .کرد

 راهبند چیست ؟

امروزه در بسیاری از اماکن مانند درب ورودی تاالرها , ارگان های دولتی , پارکینگ فرودگاه مهر 
امنیت افراد و تجهیزات آن مکان از   و... از بازوهای آهنینی استفاده می کنند . در اماکن ذکر شده  آباد

 . ارزش بسیار باالیی برخوردار است

 ن بازوهای آهنین اطالعاتی دارید؟آیا تاکنون در مورد ای

در پاسخ به این سوال می توان گفت که بازوهای آهنین را در مکان های پرتردد مانند عوارضی ها, 
امنیت حرف اول وآخر را می زند استفاده می کنند و بسیار   دانشگاه ها , فروشگاه های زنجیره ای و....

 آهنین را می دانید؟ کارایی خواهند داشت . آیا نام اصلی بازوهای

در واقع به این تجهیزات با کیفیت و جذاب نیز راهبند می گویند که امنیت بسزایی به آن مکان هدیه 
خواهند داد . به سبب داشتن راهبند در مکان های پرتردد و مهم میتوان امنیت و ایمنی را به آن محل 

جه به نوع محل و نیاز مورد نظر درخواست و بخشید . بهتر است بدانید هر کدام از این راهبندها با تو
در هر مکانی نمیتوان استفاده کرد در غیراینصورت  خریداری می شوند به این دلیل که از هر راهبندی 

  . بازدهی و کارایی مناسبی برای مکان موردنظر نخواهد داشت
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اما توضیحی ساده تر در مورد راهبندها میتوان گفت که راهبندها , تجهیزاتی هستند که در مکان های 
 . پرتردد مانند مجتمع های مسکونی , کارخانجات , درب ورودی فرودگاه ها و ... کاربرد فراوان دارد

اما در   د می کنندشرکت های سازنده راهبند برای هر محل و مکانی راهبند های مختلفی طراحی و تولی
این مقاله قصد داریم در مورد راهبند آکاردئونی پارکینگ فرودگاه مهرآباد با شما همراهان همیشگی 

 . صحبت کنیم

 نصب راهبند آکاردئونی پارکینگ فرودگاه مهرآباد

ولید مجموعه ایران راهبند همیشه در تالش است تا بهترین راهبندها همراه با باالترین کیفیت ممکن را ت
کرده و روانه بازار کند . ایران راهبند برای آسودگی خاطر شما عزیزان راهبندهای مختلفی با ابعاد و 

امکانات متفاوتی را تولید کرده تا هم شما عزیزان بتوانید راهبند ایده آل خود را خریداری کنید و هم هر 
 . چه تمام تر در میان رقبای خود ستاره ای پر نور باشد

صحبت کنیم . پس پیشنهاد می کنیم در این  راهبند آکاردئونی ن بخش قصد داریم در مورد نصبدر ای  
قسمت مانند همیشه همراه ما باشید . اولین نکته ای که قبل از درخواست راهبند مورد نظر باید به آن 

  .می باشد راهبند آکاردئونی ر گیریتوجه کنید محل نصب و قرا

اولین کاری که قبل از سفارش باید انجام دهید این است که محلی مناسب و به دور از مزاحمت در رفت 
راهبند را  و آمد مردم و نزدیک به اتاق نگهبانی انتخاب کنید سپس محل قرار گیری بدنه اصلی

گودبرداری کنید. حال می توانید وارد سایت ایران راهبند شوید و از راهبند آکاردئونی پارکینگ فرودگاه 
  . مهرآباد این مجموعه دیدن بفرمایید و راهبند موردنظرتان را خریداری کنید

اعزام  دگاه مهرآبادراهبند آکاردئونی پارکینگ فرو تا در اسرع وقت راهبند به همراه تیم اجرایی به محل
خواهند شد تا به صورت اصولی و صحیح رنصب گردد. نصب و اجرای راهبند به دلیل تخصصی بودن 
و داشتن نکات ریز و مهم نیاز به تیم اجرایی و نصاب راهبند دارد پس با نصب صحیح راهبند می توانید 

 . طول عمر راهبندتان را افزایش دهید

 ینگ فرودگاه مهرآبادقیمت راهبند آکاردئونی پارک

تمامی وسایل برقی با توجه به برند ,ابعاد و عملکردهایی که دارند به طبع قیمت های متفاوتی هم خواهند 
داشت . راهبندهای آکاردئونی هم به این صورت هستند با توجه به ابعاد و طرح و عملکردهایی دارند 

 . قیمت های مختلفی هم دارند

پس اگر به دنبال راهبندی متناسب با مکان موردنظرتان هستید اگر به دنبال راهبندی با کیفیت و در عین 
شده و از  ایران راهبند حال قیمتی مناسب هستید در این بخش به شما توصیه می کنیم وارد سایت

رتان و قیمت های راهبندها مطلع گردید در صورت نیاز و راهبندها , قیمت های راهبندهای موردنظ
رضایتمندی از راهبندها می توانید با متخصصین و مشاورین ایران راهبند در ارتباط باشید تا بتوانید 

 .بهترین راهبند را خریداری کنید

 فروش راهبند آکاردئونی پارکینگ فرودگاه مهرآباد
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اشاره  ایران راهبند ه راهبند در ایران میتوان به مجموعه بزرگیکی از معتبرترین نمایندگی های سازند
ه با مراجعه به نمایندگی شهر خود می توانید با کرد . در سراسر ایران این نمایندگی وجود دارد ک

 . مشاورین ما صحبت کنید تا بتوانید بهترین راهبند با قیمتی مناسب را خریداری کنید

در ایران راهبند هر نوع راهبند و یا قطعات جانبی راهبند به فروش می رسد به عبارت دیگر اگر در 
ایران  بی افتد , می توانید با متخصصین و مشاورینصورت خرابی و یا قطعات جانبی راهبند از کار 

در ارتباط باشید و مشکل را با آنان در میان بگذارید و قطعه جانبی مورد نظرتان را خریداری  راهبند
داده خواهد شد تا کنید در نهایت به همراه قطعات جانبی راهبند نیز تیم اجرایی به محل راهبند ارجاع 

 .مشکل راهبندتان رفع گردد و باز هم مانند همیشه شروع به کار کند

 نمایندگی راهبند آکاردئونی پارکینگ فرودگاه مهرآباد

برای صرفه جویی در زمان و راحتی شما عزیزان همیشه در تالش است تا  ایران راهبند مجموعه
 راهبند آکاردئونی دترین راهبندها را در نمایندگی های خود داشته باشد . اگر به دنبال خریداریکارآم

هستید می توانید به نمایندگی شهر خود مراجعه کنید و با مشاورین مجرب ما صحبت کنید تا بتوانید 
 ایران راهبند ل ترین امکانات را خریداری کرده تا راهبندتان به همراه با تیم اجراییبهترین راهبند با کام

 .در زمان تعیین شده به دست شما برسد

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند فرودگاه مهرآباد نگیپارک یراهبند آکاردئون مقاله
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