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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ؟ چیست  پانل ضدسرقت درب

ها در ابعاد و از جنس داخلی فلز  این درب  های ضد سرقت امروزه نقش مهمی در صنعت ساختمانی و حفظ امنیت داخلی ساختمان دارند.درب

 .شوندهای متنوع در بازار عرضه می اند و در روکششدهفوالدی مستحکم ساخته

های ضد سرقت پانل  قیمت، درب آالت گرانها و یراقکسسوریهاست. با کاهش برخی اامروزه توجه به امنیت امری مهم برای ساختمان

ها است که میزان برجستگی باکیفیت خوب روانه بازار میشود. نکته دیگر در مورد تفاوت در دربهای امنیتی، میزان برجستگی رویه این درب

 8  ر ارزان تر می باشد. درب پانل دارای دو رویهها نیز نسبت به محصوالت دیگر بسیادر درب ضدسرقت پانل کمتر میباشد. قیمت این درب

 .موجود میباشد105*210و 110*210میل میباشد که بوسیله دستگاه بر روی آن ابزار زده میشود . درب ضدسرقت پانل در دو ابعاد 

 

 

 ن توما0  •

o  

o  

  P01کد پانل ضدسرقت

https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%da%a9%d8%af-p01/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%da%a9%d8%af-p01/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  P02کد پانل ضدسرقت

 ن توما0  •

o  

o  

  P03کد پانل ضدسرقت

https://arinachoob.ir/product/panel-anti-theft-door-code-p02/
https://arinachoob.ir/product/panel-anti-theft-door-code-p02/
https://arinachoob.ir/product/panel-anti-theft-door-code-p03/
https://arinachoob.ir/product/panel-anti-theft-door-code-p03/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  P04کد پانل ضدسرقت

 ن توما0  •

o  

o  

  P05کد پانل ضدسرقت

https://arinachoob.ir/product/panel-anti-theft-door-code-p02-2/
https://arinachoob.ir/product/panel-anti-theft-door-code-p02-2/
https://arinachoob.ir/product/panel-anti-theft-door-code-p05/
https://arinachoob.ir/product/panel-anti-theft-door-code-p05/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  P06کد پانل ضدسرقت

 ن توما0  •

o  

o  

  P07کد پانل ضدسرقت

https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-p06/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-p06/
https://arinachoob.ir/product/p07/
https://arinachoob.ir/product/p07/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  P08کد پانل ضدسرقت

 ن توما0  •

o  

o  

  P09کد پانل ضدسرقت

https://arinachoob.ir/product/p08/
https://arinachoob.ir/product/p08/
https://arinachoob.ir/product/p09/
https://arinachoob.ir/product/p09/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  P10کد پانل ضدسرقت

 ن توما0  •

o  

o  

  P11کد پانل ضدسرقت

https://arinachoob.ir/product/p10/
https://arinachoob.ir/product/p10/
https://arinachoob.ir/product/p11/
https://arinachoob.ir/product/p11/
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 آرینا چوب  
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 ن توما0  •

o  

o  

  P12کد پانل ضدسرقت

 ن توما0  •

o  

o  

  P13کد پانل ضدسرقت

https://arinachoob.ir/product/p12/
https://arinachoob.ir/product/p12/
https://arinachoob.ir/product/p13/
https://arinachoob.ir/product/p13/
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 آرینا چوب  
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 ن توما0  •

o  

o  

  P14کد پانل ضدسرقت

 ن توما0  •

o  

o  

  P15کد پانل ضدسرقت

https://arinachoob.ir/product/p14/
https://arinachoob.ir/product/p14/
https://arinachoob.ir/product/p15/
https://arinachoob.ir/product/p15/
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 ن توما0  •

o  

o  

  P16کد پانل ضدسرقت

 ن توما0  •

o  

o  

  P17کد پانل ضدسرقت
 
 
 

https://arinachoob.ir/product/p16/
https://arinachoob.ir/product/p16/
https://arinachoob.ir/product/p17/
https://arinachoob.ir/product/p17/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن ارزا امنیتی های درب

ها کاهش  شده آن از طریق یکسری روشهای تمام شود که قیمتطور که از نامش مشخص است به درهایی گفته میدر ضدسرقت ارزان همان 

های  شده این دربتری دارند. معموالً برای کاهش قیمت تمامصورت میانگین به نسبت مجموعه خود قیمت مناسبکند و در بازار بهپیدا می

های امنیتی تفاوتی چندانی ها با سایر دربشده است. اما به لحاظ شرایط کیفیت دربوب فلزی بدون روکوب چوبی استفادهارزان از چهارچ

 های داخلی فلزی نیز بهوجود ندارد . ولی نما چهارچوب در ضد سرقت ارزان از چوب نیست در حقیقت چهارچوب فلزی نما دارند. ورق

کاله ترکیه به دلیل افزایش امنیت درب ارزان در پشت ورق فلزی قرارگرفته است. همین تفاوت قیمت  صورت ورق سرتاسری هستند و قفل 

راحتی جای خود را در بازار فروش باز درهای ارزان ضد سرقت محبوبیت زیادی را در بین خریداران خود پیداکرده است و توانسته است به 

  .کند

  

  

 ن ارزا سرقت  ضد هایدرب انواع

ها تأثیری در کیفیت عرضه  گذاری درب به ارزان یا گران شما را دچار شک کند که قیمت پایه دربضدسرقت شنیدن نام نگام خرید دربشاید ه

قدر قیمت به شما خدمات  قیمت مثل خرید سایر کاالهای ارزان که به لحاظ قیمتی پایین هستند و فقط بههای ارزان شدن ان دارد یا نه و خرید درب 

ها کنیم که آنچه قیمت پایین این دربقیمت ضد سرقت باید اشاره های ارزان گونه هستند یا نه ؟ در ذیل ضمن اشاره به انواع دربد نیز ایندهنمی

کند جنس فوالدی داخل کار که اهمیت زیادی در امنیتی ساختن درب دارد ، نیست بلکه موارد دیگری است. که قیمت را به حد را فراهم می 

 .توجه کاهش می هدقابل
 ت باکیفی ارزان سرقت ضد  در1-

حال که قیمت نسبتاً پایینی به نسبت محصوالت مشابه خود دارد، به لحاظ کیفیت ساخت مواد امنیتی تفاوتی ندارند و تنها  این نوع دربها در عین 

قیمت باکیفیت دربی است که فقط روکش ان از  توان گفت درب ارزانهای معمولی تفاوت زیادی دارند. درواقع میدر مسائل ظاهری با درب

 .قیمت پایین برخوردار باشد

  

 ت کیفیبی  ارزان امنیتی درب2-

شوند . برخی درب های ارزان بی کیفیت نه تنها ظاهر  جای کاالهای اصل با یک قیمت پایین عرضه میدر هر خرید و فروشی کاالهای فیک به

  .درجه پایین و فیک استفاده می شود  مناسبی ندارند، بلکه در ساخت قطعات و موارد امنیتی نیز از اجناس

  . ه باشد با ارائه اطالعات نادرست درب های ناامنی را عرضه می کننددر صورتی که مشتری اطالعات کافی نداشت

  

  : از اند عبارت تأثیرگذارند امنیتی درهای قیمت شدن ارزان در که مواردی

  
 ه تولیدکنند  کشور

شوند. بنابراین اگر بخواهیم به کشور تولیدکننده در این  های امنیتی موجود در بازار کشور یا چینی هستند یا ترک و یا داخل کشور تولید میدرب

چینی یا   به لحاظ ارزانی باید حتماً از جنس وجه تولیدکننده درب امنیتی ارزان نیست .  هیچزمینه توجه کنیم باید بدانیم که کشور ترکیه به 

 . ساخت داخلی در خرید استفاده نماییم
 ت ضدسرق درب چارچوب

 .کار رفته از جمله عوامل مؤثر بر هزینه خرید درب های امنیتی است نوع چهار چوب به
 لوال  و قفل

چرا که قفل و لوالهای ساخت    اندآالت ایرانی یا چینی استفاده کردهشوند از یراقبندی می هایی که جز دسته درب ضدسرقت ارزان تقسیمدرب

 .ترکیه دارای قیمت و کیفیت باال است
 ن ارزا امنیتی درب روکش

های ارزان قیمت های این ساختار هستند . دربهای ضد سرقت تأثیرگذار است روکششدت در قیمت نهایی درب های که بهیکی از قسمت

 .هم پیاده شده باشد CNC های آنباشد که ممکن است طرح رومی PVC با روکش  MDF طور معمولبه
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ی فوالد الیه

تی  وجود ورقه فوالدی نقش زیادی در قیمت دارد لذا هنگام تهیه این درب حتماً از وجود الیه فوالدی میانه آن مطمئن شوید وگرنه ضمانت امنی

 .یل ضخامت این ورق باشدتواند به دلبنابراین کاهش قیمت از این لحاظ فقط می  در برابر نبود این الیه وجود ندارد.
 


