
 البی چوبی درب
 بسیاری توجه آن به رهگذران و مهمانان که میباشد، لوکس ساختمان یک داشتن برای فاکتورها مهمترین و ازاولین یکی ساختمان  ورود درب یا البی درب

 میبخشد رابهبود شما خانه ظاهر تنها نه لوکس البی درب یک تاثیرمیگذارد. شما ساختمان نما زیبایی و جذابیت بر بشدت باشد دیده آسیب یا قدیمی اگر دارند.

 .بیشترکند شما برای را امنیت تواندمی بلکه

 های گزینه چوب آرینا مجموعه کارها ازنمونه بازدید هنگام میتوانید باشد، برخوردار مدرن معماری یک  یا سنتی معماری های ویژگی از چه شما ساختمان

 .نمایید خریداری خود نیاز و بودجه به بسته ، ورودی چوبی های درب از  متنوع و وسیع

 .یمنک بیان را مختصرتوضیحاتی صورت به البی ورودی درب انواع با عزیزان شما بیشتر آشنایی برای میخواهیم هدرادام

 .درب ورودی ساختمان با تغییر در شکل زندگی و ساخت آپارتمان های جدید، یکی از کاالهای اساسی برای ساختمان های امروزی شده است

 .رب چوبی البی بهترین گزینه می باشدبرای یک ساختمان لوکس ، شکوه بیشتر، د

های مختلف برای ایجاد یک نمای فوق العاده  قابلیت اجرا برای تمام فضاها همانند ویال یا مجتمع های مسکونی ،تجاری، با تنوع باال در طرح ،رنگ و سبک

 .، کار را برای ما بسیار آسان کرده است

 یالب چوبی درب نصب محل
ز چوب می باشد و برای نصب و قرارگیری این درب بهتر است فضایی را در نظر بگیریم که کمترین برخورد با آفتاب و درب چوبی ورودی متشکل ا

درب نشوید باران را داشته باشد . بهتر است درب در زیر طاق یا فضای سرپوشیده نصب شود. تا به مرور زمان مجبور به هزینه کردن اضافی برای تعمیر 

از این رو کارشناسان ما در زمان بازدید از پروژه تمام این موارد را   ف بودن در برابر آب نیازمند راهکارهایی برای نصب می باشد.. چوب به دلیل ضعی

 .برای شما شرح خواهند داد، تا بتوانید از درب ورودی ساختمان خود در مدت زمان طوالنی و با حفظ کیفیت استفاده نمایید
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 یالب چوبی درب ابعاد
کند. ساخت سفارشی  درب چوبی البی نسبت به درب های دیگر ویژگی های بسیاری دارد. یکی از این دالیل که ما را به استفاده از این درب ها راغب می

 .بدون هیچگونه محدودیتی می باشد  درب چوبی با ابعاد دلخواه و مورد نیاز

ما برای ابعاد گذاری و همچنین پیشنهادات   ن درب ها را نصب کنید برای ما ارسال کنید.کافیست عکس از فضای محل مورد نظر خود که تصمیم دارید ای

 . بهترین طرح و رنگ متناسب با نمای ساختمان و دیزاین البی شما را راهنمایی خواهیم کرد

 یالب چوبی درب در رفته بکار چوب
 .شما از انواع چوبهای جنگلی استفاده کنیمبرای ساخت یک درب ورودی چوبی ما میتوانیم بسته به بودجه و نیاز 

 . اما قبل از انتخاب جنس باید شرایط منطقه سکونت و محل قرار گیری درب مورد نظرشما مورد بررسی قرار گیرد

 .چوب ها به دلیل چگالی و نوع واکنش در مناطق آب و هوایی متفاوت هستند

 یالب چوبی درب رنگ
تان یا پلی استر انجام می گیرد.این رنگ ها ماده ای هستند که به وسیله آن ها ما محصوالت چوبی را برای بخشیدن رنگ درب ورودی چوبی ماده پلی اور

 . زیبایی بیشتر وهمچنین حفظ کیفیت و عمر طوالنی پوشش می دهیم

دلیل مقاومت باالی رنگ نسبت به ضربه پذیری ،  پلی اورتان به  انتخاب این مورد که پلی اورتان بهتر است یا پلی استر نیاز به تحقیق بسیاری ندارد.

 .مقاومت در برابر اسید ، روغن های صنعتی و شیمیایی کیفیتی باالتر از رنگ پلی استر دارد

 .به این مورد توجه شود که این رنگ بسیار گران تر از ماده پلی استر می باشد

 یچوب البی درب گیری اندازه
ست. ارتفاع _عرض و همچنین قطر دیوارها برای ساخت نیاز است. برای نصب محل قرارگیری درب ، باید به طور درب البی دارای دو ابعاد اصلی ا

 .دقیق بررسی گردد. فضای مناسب برای روکوب ها، تاج و پشت کوب ها باید محاسبه شود

این پخش صرفا برای  ت توسط کارشناسان ما انجام می گیردسانت داشته باشیم . ابعاد برداری برای ساخ ۱۵برای دو طرف درب باید یک دیواره تقریباً 

 .آشنایی شما عزیزان با نحوه اندازه گیری می باشد

 یالب چوبی درب قیمت
قیمت درب چوبی ورودی همانند سایر درب ها به عواملی چون چوب ،رنگ ، نوع ابزارها و سایز درب بستگی دارد.چوب روسی نسبت به سایر چوب 

ید ن تر بوده و رنگ پلی استر نیز در مقابل رنگ پلی اورتان قیمت مناسب تری را دارد برای اطالع از قیمتها میتوانید با ما در ارتباط باشهای جنگلی ارزا

 .تا در کمترین زمان قیمت ها و مشخصات فنی را برای شما ارسال نماییم

 بچو روکش با ورودی درب
ان در مجموعه آرینا چوب عرضه میگردد.این گونه درب ها دارای مغز کامل چوب روسی و تلفیق ام درب البی روکش چوب جهت رفاه حال مصرف کنندگ

اقتصادی دی اف در رو کوب ها و تاج ها ،که به وسیله روکش طبیعی چوب روی قطعات چوبی مورد نظر با دستگاه پرس میشود. در واقع این دربها نمونه 

 .ددرب تمام چوب راش، بلوط، گردو و می باش

 یورود چوبی درب مدلهای
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درب  مجموعه آرینا چوب با تنوع باال در مدل ها و سبک های درب چوبی یکی از پیشگامان عرصه تولید درب ورودی در کشور می باشد. ما برای ساخت

ا برای داشتن یک درب با سلیقه چوبی متناسب با فضا مورد نظر و نمای ساختمان وهمچنین امکان تغییرات در رنگ ونوع ابزارها در این راه شما ر

 . دلخواهتان یاری می نماییم

 رخو شیشه البی درب
درب البی درب ورودی شیشه خور تلفیقی از چوب و شیشه های طرح دار است .ترکیب این دو متریال در کنار یکدیگر می تواند شکوه و زیبایی بسیاری به 

دسته تقسیم می گردد شیشه های دکوراتیو یا همان استن گالس، بیشتر وارداتی بوده و برای ساخت بخشد. شیشه های به کار رفته در این درب ها به چند 

گاه سی ان سی درب نیاز به ابعاد دقیق شیشه برای قراردادن قاب ها دارد.دسته دوم شیشه های طرح استن گالس یا همان ابزار خورده است که به وسیله دست

 .شودگود میشود و داخل ابزارها رنگ می

البته این طرح استن گالس قابلیت تغییر در طرح رنگ سایز را دارد.درب البی شیشه خور با ایجاد طرح نئوکالسیک انتخاب مناسب برای تمام سالیق است 

 .موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که استفاده از شیشه ها نباید در سایزهای بزرگ باشد زیرا باعث کاهش امنیت درب میشود

 نمدر طرح البی چوبی درب
درب ورودی چوبی در طرح های مدرن برخالف طرح های کالسیک شکلی ساده تر دارند، درب دارای شکل تک قاب یا دو قاب با ابزارهای کم حجم و 

با یک شیشه ساده  شود و گاهی اوقات این سبک درب ظریف می باشد. ابزارهای پرکار و منبت های چوبی در درب و قسمت های روکوب و تاج دیده نمی

 .ترکیب می شود
 


