هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

تسمه  5*٢٠فابریک کیفیت درجه  : 1هر متر مربع  1.060.000تومان
محاسبه مساحت مترمربع ( ارتفاع  :انتهای چارچوب تا کف ضربدر عرض  :قسمت انتهایی دو طرف چارچوب درب ضربدر قیمت هر متر مربع )

مثال محاسبه مساحت متر مربع  :ارتفاع * عرض * قیمت هر متر مربع

2.20 X 1.20 X 1.060.000 = 2.798.000 t
مبلغ باال به عنوان مثال است و اندازه درب ها متفاوت هست  .به مبلغ باال هزینه نصب و در صورت درخواست هزینه قفل مخفی اضافه میگردد .

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

قسمت پرچ ها خم داده شده برای مقاومت بیشتر پرچ ها نسبت به  3گل ساده طرح اول

تسمه  ٥*٢٠فابریک کیفیت درجه : 1

 3گل  4خم ساده هر متر مربع  1.100.000تومان

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

تسمه  ٥*٢٠فابریک کیفیت درجه : 1
 4گل ساده هر متر مربع  1.350.000تومان
تسمه  ٥*٢٠نقش دار فابریک کیفیت درجه : 1
 4گل نقش دار هر متر مربع  1.750.000تومان
تسمه  ٥*٢٠فابریک کیفیت درجه : 1
 4گل پرچ مخفی هر متر مربع  1.850.000تومان
ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

تسمه  ٥*٢٠فابریک کیفیت درجه : 1
پیچی شکالتی ساده هر متر مربع  1.800.000تومان
تسمه  ٥*٢٠نقش دار فابریک کیفیت درجه : 1
پیچی شکالتی نقش دار هر متر مربع  2.050.000تومان

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

تسمه  ٥*٢٠فابریک کیفیت درجه : 1
ایتالیایی ساده هر متر مربع  1.500.000تومان
تسمه  ٥*٢٠نقش دار فابریک کیفیت درجه : 1
ایتالیایی نقش دار هر متر مربع  1.750.000تومان

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

 ٣الیه تسمه عمودی مقاوم شده تسمه  ٥*٢٠فابریک کیفیت درجه 1

 3گل پرچ مخفی هر متر مربع  1.480.000 :تومان

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

 ٣الیه تسمه عمودی مقاوم شده تسمه نقش دار  ٥*٢٠فابریک کیفیت درجه 1

 3لوزی سلطنتی پرچ مخفی هر متر مربع  1.900.000تومان

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

 ٤الیه تسمه عمودی مقاوم شده تسمه  ٥*٢٠فابریک کیفیت درجه 1

تمام لوزی ساده هر متر مربع  1.950.000تومان
تمام لوزی پرچ مخفی هر متر مربع  2.250.000تومان

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

 ٤الیه عمودی مقاوم شده تسمه نقش دار  ٥*٢٠فابریک کیفیت درجه 1

تمام گل نقش دار سلطنتی هر متر مربع  2.800.000تومان
تمام سلطنتی پرچ مخفی هر متر مربع  3.100.000تومان

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 500 :هزار تومان

 350 :هزار تومان –

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

حفاظ پنجره آکاردئونی

طرح ساده تسمه فابریک متر مربعی :

طرح پرچ مخفی  4الیه متر مربعی :

 1.100/000تومان

 2/250/000تومان

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

متعلقات
 . 1قفل مخفی
قفل مخفی یکی از آپشن های درب آکاردئونی محسوب شده بطوریکه قفل های مخفی در داخل
چهار چوب درب آکاردئونی کارمیگردد و این یک مزیت بوده که باعث میشود تمام راه های
دسترسی به قفل محدود شود و حتی با سنگ فرز هم نتوان قفل را برش داد! قفل های کار
شده بروی درب با کلید ناودانی بوده یعنی نوعی از کلید که حتی اکثر کلید سازی های سطح
شهر و بازار نمیتوانند از روی آن کپی کنند .

هزینه ایجاد فضای جای قفل مخفی  200 :هزار تومان

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

هزینه هر عدد قفل مخفی درجه  1ضد برش

همراه با ایجاد فضا و نصب قفل داخل چارچوب 350 :

هزار تومان

دارای  5کلید داخل جعبه همراه نصب و برشکاری داخل چارچوب

هزینه هر عدد قفل گیرا مخفی درجه  1ضد برش

همراه با ایجاد فضا و نصب قفل داخل چارچوب 580 :

هزار تومان

دارای  4کلید داخل جعبه همراه نصب و برشکاری داخل چارچوب

هزینه هر عدد قفل منیر مخفی درجه  1ضد برش

همراه با ایجاد فضا و نصب قفل داخل چارچوب 850 :

هزار تومان

دارای  5کلید داخل جعبه همراه نصب و برشکاری داخل چارچوب

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

 . 2دستگیره فانتزی

هزینه دستگیره فانتزی با نصب روی درب  130 :هزار تومان
دستگیره ساده بصورت رایگان نصب میگردد .

 . 3لوال  3پارچه

یکی از مشکالت درب های آکاردئونی قسمت لوالی آنها می باشد ؛ در این قسمت با قرار دادن دیلم در لوالهای
دو پارچه معموال لوال ها را از هم درآورده و آنها را به راحتی در خالف جهت معمول باز کردن درب آکاردئون باز
می کنند! اما ما لوال سه پارچه برای درب آکاردئونی کار میکنیم ،این لوال ها همان طور که از اسمشان پیداست
از سه تکه تشکیل شده اند و یک پین در داخل آنها وجود دارد ،که باعث شده دیلم برآنها کارساز نباشد !

در تمامی حفاظ ها از  2عدد لوال  3پارچه استفاده میگردد  .در صورت درخواست لوال  3پارچه
اضافه بابت هر عدد  80هزار تومان اضافه میگردد .

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

 . 4زبانه جاقفلی ضخامت  8میل

در تمامی حفاظ ها از  2عدد جاقفلی استفاده میگردد  .در صورت درخواست زبانه اضافه بابت
هر جفت همراه با نصب  80هزار تومان اضافه میگردد .

تسمه کشی یا شاسی کشی :
در برخی موارد مانند چوبی بودن چارچوب و یا نامناسب بودن جای نصب نیاز به
شاسی کشی یا تسمه کشی میباشد  .هزینه تسمه کشی  290 :هزار تومان

تمامی طرح ها بصورت استاندارد با بهترین کیفیت میباشند .

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

درب لوالیی ساده

هر متر مربع با رنگ کوره ای  1.150 :هزار تومان
هزینه قفل  4شاخ با نصب  800 :هزار تومان
وزن تقریبی در هر متر مربع  40 :کیلو – پروفیل داخلی  – 20*20کالف چارچوب  20*40ضخامت  2میل

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

اجرای آکاردئونی با رنگ کوره ای استاتیک

آهن سازه از رنگ های پودری الکترواستاتیک یا کوره ای استفاده
کرده و این مهم باعث شده تا طول عمر رنگ درب آکاردئونی بسیار
باال و حد اکثر کیفیت را دارا بوده  ،همچنین این نوع رنگ بدلیل
سیقلی بودن مانع از نفوذ و ماندگاری خاک بروی درب شده است .

نصب درب آکاردئونی

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

هزینه نصب

 350 :هزار تومان –

 500 :هزار تومان

کلیه محصوالت با  5سال خدمات پس از فروش  -لوال  3پارچه – رنگ کوره ای درجه  - 1تسمه فابریک  – 5بلبرینگ درجه  - 1دستگیره ساده  -جا قفلی  8میل

متعلقات سفارشی  :قفل داخل چارچوب مخفی ضد برش  350.000 :تومان – دستگیره فانتزی  130.000 :تومان

برای نصب این سازه مستحکم نیازی به کنده کاری و تخریب نیست .نصب درب آکاردئونی روی
قاب و چارچوب درب ورودی است بنابراین هیچ نوع دریل کاری یا پیچ کاری و جوش کاری روی
دیوار انجام نمی شود .کل سازه با جوش های استاندارد به قسمت فلزی قاب درب ورودی
ساختمان نصب می شود .نصب حفاظ آکاردئونی موجب آزار همسایه ها نمی شود و صدای
اضافی نیز ایجاد نخواهد شد  .به تعداد ردیف لوزی در ارتفاع حفاظ گل گفته میشود .
برای خرید و سفارش نصب حفاظ درب آکاردئونی که در حدود کمتر از نیم ساعت انجام میگیرد
الزم است که ابعاد و نوع کاربری درب را بدانیم پس باید در محل بیاییم و ضمن اندازه گیری
ابعاد درب و اینکه درب برای چه مکانی است مثال درب ورودی آپارتمان یا پارکینگ یا تراس
نوع استقامت آن فرق میکند و با توجه به همه این موارد به شما قیمت مناسبی میدهیم و در
صورت تمایل شما  ،مرحله ساخت حفاظ درب آپارتمان شروع شده و در کمتر از  3تا  6روز
بستگی به طرح مورد نظر حفاظ شما آماده نصب است.
برای نصب درب آکاردئونی بر روی درب هایی که چارچوب آنها آهنی نیست و یا به درخواست
مشتری برای کم کردن فضای جمع شده باید با فاصله  22سانت از بیرون چارچوب درب بر روی
دیوار اندازه گیری و نصب شود .

ارتفاع  :انتهای باالی چارچوب تا کف زمین  Xعرض  :قسمت انتهای دو طرف چارچوب درب  Xقیمت هر متر مربع

