
 

 قیمت به روز در سایت نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  قیمت

مصرف کننده  

 )تومان(

عرض درب 

 )سانتیمتر(
 شرح  کاال تصویر محصول

  پلی وود دربقیمت             

 09-09 

 

 درب تک لنگه

 درب تک لنگه 119-01 

 درب تک لنگه 129-111 

 درب تک لنگه 115-121 

 115-121 

 

 درب یک و نیم لنگه

 189-110 

 

 درب دو لنگه

 سانتیمتر 19اضافه ارتفاع درب به ازای هر   * 

سانت 71عرض  
 )تومان(

 سانت 11عرض 

 قیمت چهارچوب پلی وود                  )تومان(

 سانت 0*8روکوب  –چهارچوب سه طرفه کامل  09-09  

 سانت 0*8روکوب  –چهارچوب سه طرفه کامل  119-01  

 سانت 0*8روکوب  –چهارچوب سه طرفه کامل  189-111  

  
 225شاخه 

 سانت
 فریم

  
 225شاخه 

 سانت
 سانت 0*8 ) پرواز ( روکوب

 قیمت کاور چهارچوب فلزی تک لنگه  *

 قیمت کاور چهارچوب فلزی دو لنگه  *



 سانتیمتر 19اضافه ارتفاع چهارچوب به ازای هر  *  

 لبه پلی وود قیمت قاب

 هزینه سه طرف قابلبه درب تک لنگه 129-09 

 هزینه چهار طرف قابلبه درب تک لنگه 129-09 

 هزینه سه طرف قابلبه درب یک و نیم لنگه 115-129 

 هزینه چهارطرف قابلبه درب یک و نیم لنگه 115-129 

 هزینه سه طرف قابلبه درب دو لنگه 189-149 

 هزینه چهارطرف قابلبه درب دو لنگه 189-149 

 پروفیل قابلبه سانت 225شاخه  

 پروفیل قاب شیشه سانت 225شاخه  

 پروفیل رابط سانت 225شاخه  

 پروفیل لغاز سانت 225شاخه  

 پروفیل یک رو شیار سانت 225شاخه  

 پروفیل فیتیل سانت 225شاخه  

 هزینه شیشه خطی 09-49 

 هزینه شیشه خطی 109-09 

 
سانتیمتر  199هر 

 محیط
 هزینه قاب شیشه خور

 معمولی -میل  0شیشه سکوریت  هر متر مربع 

 سوپر کلیر –میل  0شیشه سکوریت  هر متر مربع 



 توضیحات:

 PVCروکش می گردد ) ابتدا پروفیل درب روکش * تمامی درب های تولید شده این شرکت به روش رپینگ 

 .(روی درب اجرا می شود CNCشده و سپس طرح 

 سانتیمتر می باشد. 199باشد و حداکثر ارتفاع درب قابل تولید سانتیمتر می  215* ارتفاع استاندارد درب 

 * اندازه های ارسالی پشت تا پشت چارچوب و یا اندازه خاص درب ارسال گردد.

 محاسبه می گردد. 09سانتیمتر بر مبنای قیمت عرض  01* درب قابلبه دار تا عرض 

 صورت نیاز جداگانه محاسبه می گردد.(* درب ها فاقد هرگونه دستگیره و یراق آالت می باشند. )در 

 *زمان تحویل بر اساس زمان اعالمی کارخانه می باشد.

 ها در قسمت محصوالت درج گردیده است. CNC* کد رنگ ها و کد 

روکش درب: تمامی قیمت های فوق بر اساس روکش های موجود در کالیته رنگ شرکت محاسبه شده، * 

 ارشی داشته باشد استعالم قیمت از واحد فروش گرفته شود.درصورتیکه مشتری درخواست روکش سف

به قیمت لنگه درب اضافه خواهد شد، در  %49-29* درب های شیشه خور: درب های شیشه خور قاب دار 

طرح های خاص الزاماً از واحد فروش استعالم گرفته شود ) هزینه شیشه بصورت مجزا صورت درخواست 

 محاسبه می شود(.

 به قیمت درب اضافه می گردد. %19ستانی: در پروژه های بیمارستانی * درب بیمار

 سفارشی فایل اتوکد طرح ارسال گردد. CNC: در صورت درخواست طرح  CNC* طرح 

 سندبالست - 0شیشه سکوریت  هر متر مربع 

 گریل آلومینیوم رنگی هر سانتی متر مربع 

 سانتی متر 15استیل ضربه گیر عرض  * 

 سانتی متر 19استیل ضربه گیر عرض  * 

 سانتی متر 45استیل ضربه گیر عرض  * 

 سانتی متر 09استیل ضربه گیر عرض  * 

 سانتی متر 05استیل ضربه گیر عرض  * 

 سانتی متر 09استیل ضربه گیر عرض  * 

 درب بادبزنی بیمارستان Uاستیل ضربه گیر  * 



 واقع در رباط کریم شهرک صنعتی نصیرآباد می باشد. 2شماره در کارخانه  درب و چهارچوب* تحویل 

واقع در شهرک صنعتی شمس آباد  1مبلمان شهری در کارخانه شماره * تحویل پروفیل های محوطه سازی و 

 می باشد.

 

 


