
: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

 

 

 

 تسمه ٢٠*5 فابریک کیفیت درجه 1 : هر متر مربع  1.160.000 تومان
(  مربع متر هر قیمت  ضربدر درب چارچوب طرف دو انتهایی  قسمت:  عرض ضربدر کف تا چارچوب انتهای:  ارتفاع)   مترمربع مساحت محاسبه  

 

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

2.20 X 1.20 X 1.160.000 = 3.062.000 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  



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

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

 تسمه ٢٠* ٥ فابریک کیفیت درجه  1 :  

 3 گل 4 خم ساده هر متر مربع  1.200.000 تومان    

 



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

 
 تسمه ٢٠* ٥ فابریک کیفیت درجه  1 :  

 4 گل ساده هر متر مربع  1.450.000 تومان

 تسمه ٢٠* ٥ نقش دار فابریک کیفیت درجه 1 : 

 4 گل نقش دار هر متر مربع 1.850.000 تومان

 تسمه ٢٠* ٥ فابریک کیفیت درجه  1 :  

 4 گل پرچ مخفی هر متر مربع  1.950.000 تومان



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

 

 تسمه ٢٠* ٥ فابریک کیفیت درجه  1 :  

 پیچی شکالتی ساده هر متر مربع  1.900.000 تومان

 تسمه ٢٠* ٥ نقش دار فابریک کیفیت درجه 1 : 

 پیچی شکالتی نقش دار هر متر مربع  2.150.000 تومان

 

 



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

 

 تسمه ٢٠* ٥ فابریک کیفیت درجه  1 :  

 ایتالیایی ساده هر متر مربع  1.600.000 تومان 

 تسمه ٢٠* ٥ نقش دار فابریک کیفیت درجه 1 : 

 ایتالیایی نقش دار  هر متر مربع 1.850.000 تومان

 

 

 



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

 

 

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

 3 گل پرچ مخفی هر متر مربع :   1.580.000 تومان 
 

 



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

 

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

  3 لوزی سلطنتی پرچ مخفی هر متر مربع  2.100.000 تومان  

 



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

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

 تمام لوزی ساده هر متر مربع  2.250.000 تومان 

 تمام لوزی پرچ مخفی هر متر مربع   2.450.000 تومان 
 

 



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

 

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

 تمام گل نقش دار سلطنتی هر متر مربع  2.950.000 تومان

 تمام سلطنتی پرچ مخفی هر متر مربع  3.250.000 تومان 

 



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

 حفاظ پنجره آکاردئونی 

 

 طرح ساده تسمه  فابریک   متر مربعی :  1.200/000  تومان 

 
 طرح پرچ مخفی 4  الیه  متر مربعی :  2/450/000  تومان 



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

 متعلقات 

 1 . قفل مخفی 
در داخل   یمخف  یقفل ها کهیمحسوب شده بطور یدرب آکاردئون  ی از آپشن ها یک ی یقفل مخف

  یتمام راه ها شودی بوده که باعث م تیمز  کی  نی و ا میگرددکار یچهار چوب درب آکاردئون 

کار   یبا سنگ فرز هم نتوان قفل را برش داد! قفل ها  یو حت  ود به قفل محدود ش یدسترس

سطح   یها یساز  د یاکثر کل ی که حت دیاز کل  ینوع یعنیبوده  یودان نا د یدرب با کل یشده برو

.  کنند  یآن کپ ی از رو توانندیشهر و بازار نم  

 

 

 

هزار تومان  020مخفی  :    جای قفل فضای   ایجادهزینه     

 



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

شضد بر 1مخفی درجه   قفل  هر عدد هزینه        

 همراه با ایجاد فضا  و نصب قفل  داخل چارچوب : 350 هزار تومان 

جعبه همراه نصب و برشکاری داخل چارچوب کلید داخل  5دارای   

 

  ضد برش   1درجه مخفی هزینه هر عدد قفل گیرا         

 همراه با ایجاد فضا و نصب قفل داخل چارچوب  : 550 هزار تومان

کلید داخل جعبه همراه نصب و برشکاری داخل چارچوب  4دارای   

 

ضد برش  1مخفی درجه  منیر   قفل هزینه هر عدد     

 همراه با ایجاد فضا و نصب قفل داخل چارچوب  : 950 هزار تومان

کلید داخل جعبه همراه نصب و برشکاری داخل چارچوب  5دارای   



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

 2 . دستگیره فانتزی 

 

 هزینه دستگیره فانتزی با نصب روی درب : 130 هزار تومان 

 دستگیره ساده بصورت رایگان نصب میگردد . 

 3 . لوال 3  پارچه 

 
  یدر لوالها لمیقسمت با قرار دادن د نیباشد ؛ در ا یآنها م  یقسمت لوال  یآکاردئون یاز مشکالت درب ها یکی

در خالف جهت معمول باز کردن درب آکاردئون باز  یدو پارچه معموال لوال ها را از هم درآورده و آنها را به راحت

  داستیلوال ها همان طور که از اسمشان پ نی ا م،ینکیم کار  یدرب آکاردئون یبرا لوال سه پارچهکنند! اما ما  یم

   د !برآنها کارساز نباش لمیدر داخل آنها وجود دارد، که باعث شده د نیپ کیشده اند و  لیاز سه تکه تشک

پارچه   3پارچه استفاده میگردد . در صورت درخواست لوال  3لوال  عدد 2در تمامی حفاظ ها از 

هزار تومان اضافه میگردد . 001بابت هر عدد  اضافه   

 



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

میل   8جاقفلی ضخامت زبانه  .  4  

 
اضافه بابت   زبانهجاقفلی استفاده میگردد . در صورت درخواست  عدد 2در تمامی حفاظ ها از 

هزار تومان اضافه میگردد . 031هر جفت همراه با نصب    

 

شاسی کشی : تسمه کشی یا  

در برخی موارد مانند چوبی بودن چارچوب و یا نامناسب بودن جای نصب نیاز به  

هزار تومان  093میباشد . هزینه تسمه کشی : یا تسمه کشی شاسی کشی    

 

 

استاندارد با بهترین کیفیت میباشند . تمامی طرح ها بصورت    

 

 

 



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

لوالیی ساده درب   
 

 

 هر متر مربع با رنگ کوره ای : 1.350 هزار تومان 

 هزینه قفل   4  شاخ   با نصب   :  1.100  هزار تومان 
 

میل   2ضخامت  20*04کالف چارچوب    – 20*20  پروفیل داخلی –کیلو  04وزن تقریبی در هر متر مربع :   

 

 

 



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

 

آکاردئونی با رنگ کوره ای استاتیکاجرای   
 

 

استفاده   یکوره ا ای کیالکترواستات یپودر یآهن سازه از رنگ ها

  اریبس یمهم باعث شده تا طول عمر رنگ درب آکاردئون نیکرده و ا

 لینوع رنگ بدل نیا نی، همچن را دارا بوده  تیفی باال و حد اکثر ک

است .  درب شده یخاک برو یبودن مانع از نفوذ و ماندگار یقلیس  

 

 

 



: 400 هزار تومان  –   : 650 هزار تومان     هزینه نصب 

لیم  8 یجا قفل  -ساده  رهیدستگ  - 1درجه    نگبلبری –  5 کیتسمه فابر  -  1درجه   ای کوره رنگ –پارچه  3لوال   -سال خدمات پس از فروش  5محصوالت با  هیکل  

تومان  0.00031:   یفانتز رهدستگی –تومان  0.00035:  داخل چارچوب مخفی ضد برش قفل:   سفارشی متعلقات  

هر متر مربع مت ی ق   X درب چارچوبدو طرف  ی: قسمت انتها  عرض  X ن یچارچوب تا کف زم یباال ی: انتها  ارتفاع  

 

 نصب درب آکاردئونی 

  یرو ی. نصب درب آکاردئون ستین  ب یو تخر یبه کنده کار  یاز یسازه مستحکم ن  نی نصب ا یبرا

  ی رو  یو جوش کار  یکار  چیپ ای  یکار لینوع در چیه  نیاست بنابرا یقاب و چارچوب درب ورود

  یقاب درب ورود  ی استاندارد به قسمت فلز یشود. کل سازه با جوش ها  ینم امانج  وارید

  ی شود و صدا یها نم   هیموجب آزار همسا  یشود. نصب حفاظ آکاردئون  ی ساختمان نصب م

. به تعداد ردیف لوزی در ارتفاع حفاظ گل گفته میشود .   نخواهد شد جادیا زین  یاضاف  

که در حدود کمتر از نیم ساعت انجام میگیرد   و سفارش نصب حفاظ درب آکاردئونی د یخر یبرا

  یریو ضمن اندازه گ  مییایدر محل ب  دیپس با میدرب را بدان  یالزم است که ابعاد و نوع کاربر

  تراس ا ی نگیپارک ا یآپارتمان   ی است مثال درب ورود ی چه مکان  یدرب برا نکهیابعاد درب و ا

و در   میدهیم یمناسب متیبه شما ق موارد نی و با توجه به همه ا کندی فرق منوع استقامت آن 

روز    6تا    3شما ، مرحله ساخت حفاظ درب آپارتمان شروع شده و در کمتر از  ل یصورت تما

حفاظ شما آماده نصب است.بستگی به طرح مورد نظر   

و یا به درخواست   ستین  یکه چارچوب آنها آهن  ییدرب ها  ی بر رو ینصب درب آکاردئون  یبرا

  یچارچوب درب بر رو رون یسانت از ب  22با فاصله  دی با مشتری برای کم کردن فضای جمع شده

.  و نصب شود یر یاندازه گ وارید  

 


