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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ک کالسی یچوب  درب
درب تمام چوب کالسیک بزرگترین عنصر در دکوراسیون داخلی یک خانه لوکس می باشد. درب تمام چوب نسبت درب های آهنی و آلومینیوم  

 .قدمت و تاریخ بسیار باالتری دارد. ساختار درب تمام چوب به گونه ای می باشد که سال ها می توان از آن استفاده کرد

 .خود می کند و با سبکهای مختلف طراحی هارمونی برقرار می کندشکوهی که تمام سالیق را مجذوب 

 

 ؟ شودمی   ساخته چوبی نوع چه از کالسیک درب

یا همان درب تمام چوب قابلیت ساخت چوب های جنگلی از نوع چوب روسی، چوب راش، بلوط، چوب گردو را دارد.    کالسیک چوبی درب

 .ر چوب ها استفاده بیشتری در ساخت درب چوب می شودبه دلیل قیمت مناسب از چوب روسی نسبت به دیگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن توما0  •

o  

o  

  W01کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/w01/
https://arinachoob.ir/product/w01/


 

 

 

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

 

 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W02کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W03کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af-w02/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af-w02/
https://arinachoob.ir/product/w03/
https://arinachoob.ir/product/w03/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W04کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W05کد السیکک درب

https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-w04/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-w04/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af-w05/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af-w05/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W06کد ککالسی درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W07کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/w06/
https://arinachoob.ir/product/w06/
https://arinachoob.ir/product/w07/
https://arinachoob.ir/product/w07/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W08کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W09کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/w08/
https://arinachoob.ir/product/w08/
https://arinachoob.ir/product/w09/
https://arinachoob.ir/product/w09/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W10کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W11کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/w10/
https://arinachoob.ir/product/w10/
https://arinachoob.ir/product/classic-wooden-door-code-w11/
https://arinachoob.ir/product/classic-wooden-door-code-w11/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W12کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W13کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/classic-wooden-door-code-w12/
https://arinachoob.ir/product/classic-wooden-door-code-w12/
https://arinachoob.ir/product/w13/
https://arinachoob.ir/product/w13/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W14کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W15کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/w14/
https://arinachoob.ir/product/w14/
https://arinachoob.ir/product/w15/
https://arinachoob.ir/product/w15/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W16کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W17کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af-w16/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af-w16/
https://arinachoob.ir/product/w17/
https://arinachoob.ir/product/w17/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W18کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W19کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/w18/
https://arinachoob.ir/product/w18/
https://arinachoob.ir/product/w19/
https://arinachoob.ir/product/w19/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W20کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W22کد ککالسی درب

https://arinachoob.ir/product/w20/
https://arinachoob.ir/product/w20/
https://arinachoob.ir/product/w22/
https://arinachoob.ir/product/w22/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W23کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W24کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/w23/
https://arinachoob.ir/product/w23/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-w24/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-w24/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W25کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W21کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af-w25/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af-w25/
https://arinachoob.ir/product/w2121/
https://arinachoob.ir/product/w2121/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W26کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W27کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/w26/
https://arinachoob.ir/product/w26/
https://arinachoob.ir/product/w27/
https://arinachoob.ir/product/w27/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W28کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W29کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/w28/
https://arinachoob.ir/product/w28/
https://arinachoob.ir/product/w29/
https://arinachoob.ir/product/w29/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W30کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W31کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/w30/
https://arinachoob.ir/product/w30/
https://arinachoob.ir/product/w31/
https://arinachoob.ir/product/w31/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W32کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W34کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/w32/
https://arinachoob.ir/product/w32/
https://arinachoob.ir/product/w34/
https://arinachoob.ir/product/w34/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W35کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W36کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/w35/
https://arinachoob.ir/product/w35/
https://arinachoob.ir/product/w36/
https://arinachoob.ir/product/w36/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W37کد ککالسی درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W38کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/w37/
https://arinachoob.ir/product/w37/
https://arinachoob.ir/product/w38/
https://arinachoob.ir/product/w38/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W39کد کالسیک درب

 ن توما0  •

o  

o  

  W40کد کالسیک درب

https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-w39/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-w39/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af-w40/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af-w40/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

 ن توما0  •

o  

o  

  W41کد کالسیک درب
 

 ؟ است مناسب فضایی چه برای کالسیک درب

از درب های تمام چوب برای درب اتاق و همچنین درب ورودی استفاده می شود. البته محل قرارگیری در بسیار مهم است بعضی از چوب ها 

های خود در شرایط آب و هوایی مختلف برای در ورودی مناسب نیستند.درب اتاق خواب و سرویس به دلیل قرارگیری به دلیل چگالی و واکنش

 .نزل و متعادل بودن درجه هوا در تمام فصول از این قضیه مستثنا هستنددر فضای داخل م

 

 ب چو تمام درب قیمت

  دربهای تمام چوب همانگونه که قبال توضیح داده شد که این قابلیت را دارند که از انواع چوب های جنگلی ساخته شود. که در بین آنها چوب

روسی بسیار ارزان تر و مقرون به صرفه تر می باشد. ما در مجموعه آرینا چوب برای رضایت مشتریان و ایجاد کیفیت باالتر در ساخت در 

ترکیب سه متریال مختلف ،از چوب روسی، روکش طبیعی چوب و چوب راش برای ساخت درب تمام چوب استفاده می نماییم. با  چوبی از 

خریداران محترم مجبور به پرداخت هزینه چند برابری ساخت یک درب تمام چوب راش یا بلوط نشوند. این نوع ساخت دارای کیفیت باال می  

 .باشد

 ل هت چوبی درب

ان هایی می باشد که نگاه و نظر مسافران و مراجعه کنندگان را بسیار به خود جلب می کند. استفاده از درب تمام چوب برای درب از الم

ای که همیشه در یاد مسافران  ورودی هتل و اتاق ها می تواند یک دکوراسیون منحصر به فرد و به یادماندنی از خود به جای بگذارد. خاطره

می تواند یک گزینه مناسب برای درب اتاق های هتل باشد. همچنین در قابلیت نصب دستگیره الکترونیک    کالسیک  چوبی درب خواهد ماند

برای امنیت بیشتر به راحتی در هتل ها را دارا می باشد همچنین این درب قابلیت نصب دستگیره الکترونیک برای امنیت بیشتر و راحتی در 

 .هتل ها را دارا می باشد

 

 ؟ شود می ساخته چگونه کالسیک بیچو درب

https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af-w41/
https://arinachoob.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af-w41/
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 آرینا چوب  

 درب چوبی تولید کننده انواع

دارای متریال کامل از چوب جنگلی می باشد که نوع چوب بستگی به سفارش و مقدار هزینه برای ساخت را دارد . تمام    کالسیک چوبی درب

کامل   چوب بر خالف دربهای چوبی یا همان پرسی دارای اجزا و قطعات بسیاری است مرحله اول چوب را توسط خشک کن های صنعتی

خشک و پخته می شود استفاده از چوب خشک برای ساختن درب بسیار حائز اهمیت است در غیر این صورت در دچار ترک خوردگی و تاب  

می شود. در مرحله دوم با توجه به ابعاد درب تمام چوب قطعات چوبی برش میخورد دو قطعه چوبی که به عنوان ستون استفاده میگردد بائو  

گیرد پاسار نام دارد. این دو قطعه به یکدیگر توسط چسب و پیچ متصل می شوند . دو قطعه دیگر که به صورت افقی قرار می  شود وگفته می

 .شودشود و به این شکل که یک درب تمام چوب ساخته میدر مرحله بعد قابها که از قبل ابزار خورده شده اند داخل این کالف چوبی گذاشته می

 

 بچو تمام درب از استفاده مزایای

درب تمام چوب دارای عمر بسیار باالیی می باشد و با گذشت زمان کیفیت خود را از دست نخواهد داد قابلیت اجرای طرح هایی دارای هالل و  

شی  اشکال خاص که با متریال هایی همچون آهن قابل ساخت نیستند در درب تمام چوب امکانپذیر است . درب چوبی کالسیک به صورت سفار

 شود و امکان ایجاد تغییرات در نوع طرح و رنگ وجود داردو طبق فضای موجود تولید می

 ی طالی سفید درب
سفید طالیی در سال های گذشته با تغییرات بسیار زیادی مواجه شده و این تغییرات همراه با ایجاد ظاهری بسیار  صنعت چوب و تولید درب 

ت. در گذشته درب ها تنها برای حفاظت از محیط داخلی منازل و یا فضاهای بسته مورد استفاده شیک و جذاب برای این نوع درب بوده اس

قرار می گرفتند اما امروزه عالوه بر حفظ و ایجاد امنیت، به وجود آوردن یک ظاهر شیک و مدرن نیز از جمله وظایف درب سفید لوکس به  

 .شمار می رود

 یطالی  سفید خواب اتاق درب
ر گرفتن دو رنگ سفید و طالیی در منزل زیبایی خاص و منحصر به فردی را ایجاد خواهد کرد. این زیبایی زمانی که شما درب کنار هم قرا

 اتاق خواب سفید طالیی را انتخاب می کنید دو چندان خواهد بود و فضایی که در منزل می توانید شاهد آن باشید بسیار جذاب و چشم نواز به

 .نظر خواهد آمد

اسیون مدرن همواره بر سادگی و روشن بودن رنگ ها تاکید دارد و انتخاب درب سفید به راحتی می تواند فضای داخلی منزل را به سبک دکور

دکوارسیون مدرن مبدل کند. درب سفید ساده می تواند محیط منزل را به محیطی زیبا بدل کرده و آرامشی وصف ناپذیر در اختیار افرادی که  

 .مد دارند، قرار دهددر آن رفت و آ

 س لوک سفید درب کیفیت
  یکی از مهم ترین نکاتی که در مورد درب سفید لوکس باید به آن توجه کرد متریال و ماده ای است که در ساخت آن مورد استفاده قرار گرفته

و بدین شکل می توان عمر طوالنی و   است. درب هایی که در تولید آنها از بهترین متریال و مواد استفاده شده با آسیب کمتری مواجه شده

و گیالس   و صنوبر، افرا، بامبو  ماندگاری زیادی را از آنها انتظار داشت. درب های چوبی از چوب درختانی مانند گردو، ماهگونی، کاج

ساخته می شوند و به دلیل ساختار و بافت خاصی که چوب دارد دچار آسیب نخواهد شد و در صورتی که به هر علتی آسیب ببیند به راحتی 

 .تعمیر می شوند
 


