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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 PVC روکش MDF درب

با روکش پی وی سی از سه متریال مختلف تشکیل می شود. چوب روسی برای کالف درب، ام دی اف برای رویه درب و پی  اف دی ام درب

وی سی برای روکش اصلی در ساخت اینگونه درب ها به کار میرود. درب ام دی اف با روکش پی وی سی برای اتاق خواب استفاده میشود و  

 .های مناسب برای درب سرویس بهداشتی نیز میباشدیکی از گزینهبه دلیل مقاومت در برابر آب و رطوبت 

 ی س  وی پی روکش با اف دی ام درب های ویژگی
دربهای ام دی اف با روکش پی وی سی به دلیل استفاده از روکش های غیر طبیعی در ساخت نیاز به نگهداری کمتری دارد و همچنین تمیز  

 .ه مواد و شرایط پیچیده و سخت نداردکردن درب بسیار آسان می باشد و احتیاج ب

عایق صوتی درب ها کامل و مناسب می باشد. عالوه بر عایق صدا ، در عایق بندی حرارتی نیز نقش دارد و این مورد در صرفه جویی انرژی  

 .کمک میکند

 . در برابر آب و رطوبت بسیار مقاوم است

 .شداز لحاظ قیمت نسبت به دربهای تمام چوب ارزان تر میبا

 

 

 ن توما0  •

o  

o  

  M01کد PVC روکش MDF درب

https://arinachoob.ir/product/m01/
https://arinachoob.ir/product/m01/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  M02کد PVC روکش MDF درب

 ن توما0  •

o  

o  

  M03کد PVC روکش MDF درب

https://arinachoob.ir/product/m02/
https://arinachoob.ir/product/m02/
https://arinachoob.ir/product/m03/
https://arinachoob.ir/product/m03/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  M04کد PVC روکش MDF درب

 ن توما0  •

o  

o  

  M05کد PVC روکش MDF درب

https://arinachoob.ir/product/m04/
https://arinachoob.ir/product/m04/
https://arinachoob.ir/product/m05/
https://arinachoob.ir/product/m05/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  M06کد PVC روکش MDF درب

 ن توما0  •

o  

o  

  M07کد PVC روکش MDF درب

https://arinachoob.ir/product/m06/
https://arinachoob.ir/product/m06/
https://arinachoob.ir/product/m07/
https://arinachoob.ir/product/m07/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  M08کد PVC روکش MDF درب

 ن توما0  •

o  

o  

  M09کد PVC روکش MDF درب

https://arinachoob.ir/product/m08/
https://arinachoob.ir/product/m08/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-mdf-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-pvc-%da%a9%d8%af-m09/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-mdf-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-pvc-%da%a9%d8%af-m09/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  M10کد PVC روکش MDF درب

 ن توما0  •

o  

o  

  M11کد PVC روکش MDF درب

https://arinachoob.ir/product/m10/
https://arinachoob.ir/product/m10/
https://arinachoob.ir/product/m11/
https://arinachoob.ir/product/m11/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  M12کد PVC وکشر MDF درب

 ن توما0  •

o  

o  

  M13کد PVC روکش MDF درب

https://arinachoob.ir/product/m12/
https://arinachoob.ir/product/m12/
https://arinachoob.ir/product/m13/
https://arinachoob.ir/product/m13/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  M14کد PVC روکش MDF درب

 ن توما0  •

o  

o  

  M15کد PVC روکش MDF درب

https://arinachoob.ir/product/m14/
https://arinachoob.ir/product/m14/
https://arinachoob.ir/product/m15/
https://arinachoob.ir/product/m15/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  M16کد PVC روکش MDF درب

 ن توما0  •

o  

o  

  M17کد PVC روکش MDF درب

https://arinachoob.ir/product/m16/
https://arinachoob.ir/product/m16/
https://arinachoob.ir/product/m17/
https://arinachoob.ir/product/m17/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  M18کد PVC روکش MDF درب

 ن توما0  •

o  

o  

  M19کد PVC روکش MDF درب

https://arinachoob.ir/product/m18/
https://arinachoob.ir/product/m18/
https://arinachoob.ir/product/m19/
https://arinachoob.ir/product/m19/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  M20کد PVC روکش MDF درب

 ن توما0  •

o  

o  

  M21کد PVC روکش MDF درب

https://arinachoob.ir/product/m20/
https://arinachoob.ir/product/m20/
https://arinachoob.ir/product/m21/
https://arinachoob.ir/product/m21/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  M22کد PVC روکش MDF درب

 ن توما0  •

o  

o  

  M23کد PVC روکش MDF درب

https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-mdf-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-pvc-%da%a9%d8%af-m22/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-mdf-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-pvc-%da%a9%d8%af-m22/
https://arinachoob.ir/product/m23/
https://arinachoob.ir/product/m23/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  M24کد PVC روکش MDF درب

 ن توما0  •

o  

o  

  M25کد PVC روکش MDF درب

https://arinachoob.ir/product/m24/
https://arinachoob.ir/product/m24/
https://arinachoob.ir/product/m25/
https://arinachoob.ir/product/m25/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  M26کد PVC روکش MDF درب

 ن توما0  •

o  

o  

  M27کد PVC وکشر MDF درب

https://arinachoob.ir/product/m26/
https://arinachoob.ir/product/m26/
https://arinachoob.ir/product/m27/
https://arinachoob.ir/product/m27/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  M28کد PVC روکش MDF درب

 ن توما0  •

o  

o  

  M29کد PVC روکش MDF درب

 

 

 

https://arinachoob.ir/product/m28/
https://arinachoob.ir/product/m28/
https://arinachoob.ir/product/m29/
https://arinachoob.ir/product/m29/


 

 

 

     ARINA.CHOOBاینستاگرام :     WWW.ARINACHOOB.IRوب سایت :           09123042933شماره تماس : 

 

 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ؟ چیست سی وی پی روکش از استفاده مزایای
کلمه پی وی سی مخفف پلی وینیل کلراید است. ماده پی وی سی بسیار با دوام و دارای خاصیت عایق بندی بسیار عالی است. این ماده در 

 .ر شیمیایی منتشر نمی کند پی وی سی امروزه یکی از مفیدترین مواد در دنیای مدرن استشرایط عادی حدود های مض

 ی س وی پی روکش با اف دی ام درب قیمت
 .برای اعالم قیمت درب ام دی اف روکش پی وی سی چند گزینه برای ما مالک است

 فیک :ضخامت ورق ام دی ا

میل قابل   ۱۶میل یا ام دی اف  ۱۲میل _ ۸میل _ ۵دی اف که شامل ام دی اف برای ساخت یک درب چوبی روکش پی وی سی چند نوع ام 

 .استفاده میباشد

 ی دو :ضخامت روکش پی وی س

 د ضخامت روکش پی وی سی ها به سه دسته تقسیم می شو

 لدهم می۲روکش پی وی سی 

 لدهم می۳روکش پی وی سی 

 لدهم می۴روکش پی وی سی 

ی چهاردهم میل دارای کیفیتی باالتری در زمان وکیوم کردن بر روی درب به دلیل ضخامت و چسبندگی ها روکش پی وی سدر بین این گزینه

 .بیشتر به ام دی اف را دارا میباشد و همچنین در صورت برخورد شیء تیز مقاومت بیشتری را نیز دارد و سریعا دچار پارگی نمیشود

  

 ی س وی پی روکش با اف دی ام درب ساخت مراحل و  فنی مشخصات

درب ام دی اف با روکش پی وی سی از سه ماده اصلی تشکیل شده است ابتدا یک کالف از چوب روسی به شکل قاب عکس ساخته می شود، 

بین این کالف به صورت شبکه مشبک چوب قرار می گیرد. در مرحله بعد دو ام دی اف که با دستگاه سی ان سی طبق طرح انتخابی شما  

ای روی این کالف چوبی پرس میشود. ضخامت ورق ام دی اف بستگی به نوع سفارش را دارد. همانگونه که قبل توضیح ابزار خورده است بر

 .داده شده ام دی اف دارای ضخامت های متفاوتی است

باشد  آبگریز می سپس روکش پی وی سی بر روی درب آماده شده وکیوم میشود تولید شده در مجموعه آرینا چوب دارای لبه های کامال وکیوم و 

 .و این روکش بر روی تمامی درها به طور کامل انجام میشود

  

 ؟ است مناسب  بهداشتی سرویس برای سی وی پی روکش اف دی ام درب آیا

دارای عایق مناسب در برابر رطوبت میباشند. اما نمی توانیم به طور کلی این گونه در بها را کامالً ضد آب  pvc دربهای ام دی اف با روکش

های بهداشتی فاصله مناسب با زمین رعایت شود و . بهتر است آب به طور مستقیم به در برخورد نکند. در زمان نصب در سرویسبدانیم

حمام پس از استحمام برای خارج شدن بخار درب را برای دقایقی کمی باز گذاشته، این روش برای آسیب نرساندن بخار و رطوبت  همچنین در 

 .به درب ها کمک می کند
 


