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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 درب ضدسرقت البی 

درب ورودی ساختمان از جهات مختلف بسیار حائز اهمیت است ، هم در زیبایی و وقار نمای ساختمان تاثیر گذار است  : البی ضدسرقت درب

مردم برای از دست   می باشد. امروزه به دلیل افزایش آمار سرقت در جامعه و ایجاد حس نگرانی در بین وهمچنین از جهت امنیتی بسیار مهم 

ن بابت  دادن مال و سرمایه خود ما را به این فکر وا می دارد تا از درب هایی استفاده کنیم که از همه جهات نیازهای ما را برآورده کند. از ای

 .درب ضدسرقت البی ، گزینه مناسبی برای امنیت ساختمان ما خواهد بود

 .هایت امنیت قابل قبول برای ساختمان و منزل ما می باشدیک درب با نمای شیک و در ن درب ضدسرقت البی 

 

 نتوما0  •

o  

o  
  Z01کد  البی ضدسرقت

https://arinachoob.ir/product/z01/
https://arinachoob.ir/product/z01/


 

 

 

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

 

 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 نتوما0  •

o  

o  
  Z02کد  البی ضدسرقت

 نتوما0  •

o  
  Z03کد  البی ضدسرقت

https://arinachoob.ir/product/z02/
https://arinachoob.ir/product/z02/
https://arinachoob.ir/product/z03/
https://arinachoob.ir/product/z03/
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 نتوما0  •

o  

o  
  Z04کد  بیال ضدسرقت

 نتوما0  •

o  
  Z05کد  البی ضدسرقت

https://arinachoob.ir/product/z04/
https://arinachoob.ir/product/z04/
https://arinachoob.ir/product/z05/
https://arinachoob.ir/product/z05/
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 آرینا چوب  
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 یالب ضدسرقت درب ساختار

در ضدسرقت البی دارای ساختار و متریال هایی همانند درب های ضد سرقت آپارتمان می باشد که در ابعاد بزرگتر ساخته میشود. ما به طور 

 .خالصه قسمت هایی مختلف این درب را برای شما شرح خواهیم داد

 .با ما همراه باشید

فوالدی می باشد، برای باال   دارای کالف  لنگه درب  ساخته شده است ومیلیمتر  ۱.۵چهارچوب درب ضدسرقت البی از فوالد به ضخامت  

 . شده است  بردن مقاومت و استحکام به صورت شبکه ای تقسیم

 . میل با روکش چوب و رنگ پلی یورتان میباشد ۸   ام دی اف ۲رویه درب دارای  

کیلوگرم را دارند در صورتی که وزن  ۱۵۰توان تحمل وزن تا   ال هابه یکدیگر اتصال پیدا می کند این لو  لنگه درب با سه لوال  چارچوب و

 .بیشتری را داشته باشیم لوال و ورق چهارچوب تقویت خواهد شد

 یالب ضدسرقت  درب قفل

در   درب قفل اصلی در قسمت پایین  درب ضدسرقت البی دارای دو قفل می باشد که در صورت نیاز میتوانید تعداد این قفل ها را افزایش دهید.

کنار دستگیره نصب می شود پل دوم که به آن در اصطالح قفل شب بند گفته می شود در قسمت باالی درب نصب می گردد. استفاده از 

 . دستگیره و قفل های الکترونیک یکی دیگر از راهکارها برای افزایش ضریب امنیتی ساختمان شماست

 .میباشند  ساله تعویض۵وب از برند شرکت کاله ساخت کشور ترکیه با ضمانت تمام قفل های استفاده شده در تولیدات آریناچ 

 ؟کرد استفاده البی ضدسرقت درب در میشود  مرکزی قفل از آیا

بله این امکان وجود دارد و اجرای این قفل ها بر روی تمام محصوالت آریناچوب امکان پذیر است اما نکاتی برای استفاده قفل مرکزی در 

استفاده درب می باشد اگر درب را برای یک ساختمان شخصی یا یک منزل   محل  درب ضدسرقت البی باید بررسی گردد .گزینه اصلی و مهم

کند زیرا شما تمام تردد ها را کنترل میکنید و در ساعات پایانی شب میتوانید قفل کنید این کار را برای شما بسیار راحت میمی  ویالیی استفاده

درب در یک مجتمع مسکونی یا ساختمان چند واحدی با تعداد نفرات باال نصب گردد از این    مرکزی را فعال کنید. توجه به این مسئله که اگر

نقش تزیینی دارد نه کاربردی و هیچگونه   قفل نمایید پس هزینه شما صرفا  را به دلیل تردد در ساعات مختلف  درب  خواهید بودبابت قادر ن

 .کمکی به امنیت بیشتر نخواهدکرد

 ؟ است شدن باز قابل البی ضدسرقت درب آیا
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واب این سوال بله می باشد. دالیل بسیاری وجود دارد که یک بینیم جهای دیگر میهای مجازی و بخشبرخالف تمام تبلیغات روزانه در شبکه

درب به طور کامل ضد سرقت ساخته نشود.مهم ترین و اصلی ترین دلیل وجود حوادث طبیعی و غیر طبیعی است شما تصور کنید مکانی دچار  

ر سریعترین زمان باشد. اینجاست که ثانیه ها  آتش سوزی شده ! ورود آتش نشانان باید به این مکان برای نجات جان انسان بسیار راحت و د

 .شود اگر درب به صورتی ساخته شود که قابل باز شدن نباشد چه اتفاق ناگواری رخ خواهد دادبرای ما مهم می

االترین  حتی اجناسی که ب میتوانیم از جهات دیگر هم به این موضوع فکر کنیم اگر کمی واقع بین باشیم ، هر چیزی قابل خراب شدن است. 

لید  کیفیت را دارند زمانی از کار خواهند افتاد ، نیاز به سرویس و تعمیرات دارند. اگر قفل ها دچار خرابی شوند و قادر به بازکردن توسط ک

 .های دیگری باید وجود داشته باشد که بتوانیم برای نجات خود درب باز کنیمنباشیم مطمئنا راه
 ی الب  ضدسرقت درب ابعاد

شود و همچنین ایجاد تولید شده در مجموعه آریانا چوب تماماً در ابعاد سفارشی و طبق نیاز و فضای مورد نظر شما ساخته میمحصوالت 

تغییرات در طرح و رنگ برای شما امکان پذیر است برای آشنایی بیشتر شما با ابعاد توضیحات مختصری را ذکر خواهیم کرد درب 

سانتی متر و برای   ۲۰۰تا  ۱۹۰شود و عرض درب برای طرح های دو لنگه مساوی متر ساخته می سانتی۲۱۰ضدسرقت البی در ارتفاع 

سانتیمتر می   ۳۰۰تا  ۲۵۰سانتیمتر و درب های چهار لنگه تا ۲۲۰تا  ۱۹۰  سانتیمتر ،درب های سه لنگه ۱۶۰تا ۱۴۰دربهای یک و نیم نگه 

 .باشد

 .را دارد  یت تغییر نسبت به طرح و فضا موجود ابعاد ذکر شده جهت راهنمایی شما می باشد و قابل
 ی الب ضدسرقت درب قیمت 

 .قیمت دربهای ضدسرقت البی بسیار متفاوت است

نوع فوالد و ضخامت آن برای ساخت درب ها از مهم ترین بخش ها در تعیین قیمت می باشد همچنین نوع روکش ،قفل ،یراق آالت بخش بخش  

به مراتب قیمت باالتری نسبت به محصوالت درجه دو دارند. گزینه بعدی ابعاد درب ها می   ل و یراق آالتمهمی می باشند. برندهای معتبر قف

 .باشد و همچنین طرح ، ابزار ها و دیگر موارد قیمت گذاری را مشخص میکند

 .باط باشیدبدلیل نوسانات بازار ارز و وارداتی بودن مواد اولیه لطفاً جهت استعالم قیمت با همکاران ما در ارت
 


