شرکت گنجینه مهر پارس

تاریخ 9

(سهامی خاص)

تولیذ کننذه انواع صنذوق نسوز  ،درب خسانه  ،صنذولهای امانات  ،ساخت خسانه و فضاهای امن
تولیذ کننذه تخصصی انواع دربهای ضذ انفجار  ،شیلذ  ،ضذ حریك  ،هوابنذ  ،ضذ سرلت

ضوارُ 9
پیَست9

پیَست9

شرکت گنجینه مهر پارس (سهامی خاص)

درب های ضذ سرلت
هطخصات فٌی
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ضوارُ 9

تولیذ کننذه انواع صنذوق نسوز  ،درب خسانه  ،صنذولهای امانات  ،ساخت خسانه و فضاهای امن

پیَست9

تولیذ کننذه تخصصی انواع دربهای ضذ انفجار  ،شیلذ  ،ضذ حریك  ،هوابنذ  ،ضذ سرلت

پیَست9

فهرست
صفحه

موضوع
هطخصات فٌی درتْای ضذ سرلت

2

لفل ّا

3

درب ّای تا لفل هروسی)(MULTI

4

درب ّایی وِ تا لفل َّن)(HOOK

4

لفل ّای هًََ)(MONO

4

لفل ّای الىترًٍیىی (اوسس وٌترل)

4

رزت

5

چْارچَب

5

سری سَپرلَوس

6

سری لَوس

7

سری CNC

8

سری لویٌیت

01

سری آلپی

00

سری والسیه

01

درب ّای ضذ حریك

02

ترخی از اًَاع طرح ّا

03

تستِ تٌذی

06

پطتیثاًی

06

تاییذیِ ّا ٍ استاًذاردّا

06

سایر تَلیذات ضروت

07

هطخصات ضروت ٍ ضوارُ ّای تواس

08
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پیَست9

پیَست9

مشخصات فنی درب های ضذ سرلت
جْت تاال رفتي ایوٌی در داخل درب ّای ضذ سرلت از ٍرق ّای واهل فلسی تا ضخاهت  1هیلیوتر ٍ تِ
صَرت ضثىِ ای استفادُ ضذُ است ٍ تا تَجِ تِ لرار گرفتي پطن سٌگ ها تیي ضثىِ ّای فلسی داخل درب
ایي درب ّا ػایمی هٌاسة در تراتر حرار`ت ٍ صَت هی تاضٌذ.

ٍرق سرتاسری  1هیلیوتر تِ ّوراُ پطن سٌگ
در درب ّای ضذ سرلت از ٍرق ّای  MDFتا ضخاهت  01هیلیوتر تا رٍوص چَب طثیؼی هاًٌذ گردٍ ٍ
زیتَى ٍ…  .استفادُ ضذُ وِ در دٍ طرف درب وار هی ضَد وِ تا تَجِ تِ تٌَع تسیار زیاد ٍ طرح ّای
رٍز ارٍپایی ظاّری تسیار زیثا را تِ ایي درب ّا دادُ است تا در وٌار ایوٌی تاال پاسخگَی سالیك هختلف
هطتریاى خَد تاضذ
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لفل ها

ضوارُ 9
پیَست9

پیَست9

در تواهی درب ّای ضذ سرلت از لفل ایوٌی تا ترًذ والِ ) (KALEترویِ ٍ تا استاًذارد ترویِ )(TSE
وِ دارای گاراًتی  4سالِ هی تاضذ استفادُ ضذُ است.

ترًذ لفل تواهی درتْا والِ ترویِ تا  51هاُ گاراًتی
لفل ّا تِ سِ صَرت هروسی )َّ ، (MULTIن ) (HOOKیا چٌگىی ٍ هًََ ) (MONOلاتل
ارائِ هی تاضذ.

لفل ّا
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درب های با لفل مرکسی )(MULTI

ضوارُ 9
پیَست9

پیَست9

دارای  01زتاًِ هتحرن  2هرحلِ ای از جلَ یه زتاًِ هتحرن از لسوت تاالی درب یه لفل هخفی یا
پستچی از داخل ٍ  5ػذد زتاًِ ثاتت از لسوت پطت درب ٍ سوت لَال ٍ در هجوَع دارای  11زتاًِ هی
تاضذ .ایي سری از درب ّا تا تَجِ تِ سیستن لفل از ایوٌی تاالتری ًسثت تِ سایر درب ّا ترخَردار ّستٌذ.
درب هایی که با لفل هوک )(HOOK
ارائِ هی ضًَذ دارای  1لفل هجسا  2هرحلِ ای از لسوت جلَ وِ تِ صَرت چٌگىی در داخل چْارچَب
لالب هی ضَد یه لفل پستچی از لسوت داخل ٍ  5ػذد زتاًِ ثاتت از لسوت پطت درب ٍ سوت لَال هی
تاضذ.
لفل های مونو )(MONO
تِ ًسثت  1لفل لثلی از ایوٌی پائیي تری ترخَردار هی تاضٌذ ٍ درب ّایی وِ دارای ایي لفل ّا هی تاضٌذ از
لسوت جلَی درب  1لفل هجسای  2هرحلِ ای تا هجوَع  5زتاًِ ،یه زتاًِ لفل پستچی از داخل ٍ  5ػذد
زتاًِ ثاتت از لسوت پطت درب ٍ سوت لَال ٍ در هجوَع تا  02زتاًِ لاتل ارائِ هی تاضذ.
لفل های الکترونیکی (اکسس کنترل)
ّوِ ی تَلیذات ایي ضروت لاتلیت ارائِ تا لفل ّای الىترًٍیىی ٍ وٌترل از راُ دٍر را دارًذ .ترًذ هَرد
استفادُ در ساخت ایي ًَع درتْا اتلَی ) (Abloyساخت وطَر فٌالًذ تَدُ وِ از تاالتریي ویفیت ٍ
ضریة ایوٌی ترخَردار است.
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پیَست9
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رزت
جْت افسایص ایوٌی لفل ّا یه ػذد رُزت هخصَظ رٍی لسوت تَپی لفل ّا لرار گرفتِ است وِ
درتراتر سَراخىاری ٍ ترش حذاوثر هماٍهت را دارا هی تاضذ.

چهارچوب
تواهی درب ّای ضذ سرلت دارای چْار چَب هخصَظ تِ خَد هی تاضذ وِ در زهاى تحَیل درب
ّوراُ تا درب تحَیل هطتری هی گردد .چْارچَب درب ّا از ٍرق فلسی تا ضخاهت  1هیلیوتر ساختِ ضذُ
است وِ الثتِ تا تَجِ ًیاز هطتری لاتل تغییر تِ ٍرق  0.4هیلیوترًیس هی تاضذ الثتِ تا تَجِ تِ هماٍهت تاالتر
ٍرق  1هیلیوتر در هماتل فطار ٍ خویذگی  ،درب ّای خَد را تِ صَرت پیص فرض تا ایي ٍرق تْیِ وردُ
است تا تا ایوٌی تاالتری تتَاًذ حذاوثر رضایت هطتریاى گراهی خَد را جلة ًوایذ.

چْار چَب
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پیَست9

پیَست9

سری سوپر لوکس
درب ّای ضذ سرلت ػالٍُ تر تفاٍت در ًَع ساختار از ًظر ظاّری ًیس دارای تفاٍت ّای زیادی هی تاضذ
در ایي سری از درب ّای ضذ سرلت تواهی درب ّا دارای رٍوص ترجستِ از جٌس چَب طثیؼی تا طرح
ّای هتٌَع ٍ تِ رٍز هی تاضٌذ.
لفل ایي سری از درب ّا تِ صَرت پیص فرض از ًَع هروسی یا هَلتی ترًذ والِ ترویِ تا  51هاُ گاراًتی
تَدُ وِ دارای  11زتاًِ در حالت لفل ضذُ هی تاضذ وِ از سِ جْت تا چْارچَب درگیر هی ضَد.لفل ّا تا
تَجِ تِ سفارش هطتری لاتل تثذیل تِ دٍ هذل چٌگىی )  ٍ (HOOKسادُ ) ً (MONOیس هی تاضذ
والف ایي درب ّا از جٌس استیل درجِ یه هی تاضذ .در ایي سری ػالٍُ تر رٍوص چَب طثیؼی خَد
درب لاتلیت اضافِ ضذى چَب طثیؼی تِ چْار چَب ًیس ّواًٌذ اوثر سری درب ّا ٍجَد دارد.
ایي سری از درب ّا تا تَجِ تِ ظاّری تسیار لَوس ٍ تِ رٍز ٍ تٌَع تاالی طرح تا استمثال تسیارزیاد
سازًذگاًی وِ ػالٍُ تر استحىام تِ ظاّر ساختواى ًیس اّویت زیادی هی دٌّذ هَاجِ ضذُ است.
اهىاى اضافِ وردى آالرم  ،چطوی ٍ لفل دیجیتال در ایي سری ٍجَد دارد.
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پیَست9

سری لوکس
ایي سری از درب ّای ضذ سرلت دارای رٍوص چَتی ترجستِ تا طرح ّای سادُ تری ًسثت تِ درب ّای
سَپر لَوس هی تاضذ
درب ّای سری لَوس دارای  1لفل  2زتاًِ ترًذ والِ ترویِ تا  51هاُ گاراًتی ٍ در هجوَع  02زتاًِ هی
تاضذ وِ الثتِ تجْیس ضذى تِ آالرم ،چطوی ٍ لفل دیجیتال در ایي سری از درب ّا ًیس ٍجَد دارد.
ٍرق سرتاسری داخلی از دیگر هسیت ّای ایي سری هیثاضذ وِ تاثیر تسیاری در تاال تردى ظریة ایوٌی
درب را دارد
اهىاى اضافِ وردى آالرم  ،چطوی ٍ لفل دیجیتال در ایي سری از درب ّا ًیس ٍجَد دارد.
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پیَست9

پیَست9

سری سی ان سی
در ایي سری از درب ّای ضذ سرلت از رٍوص ّایی تا ظاّر سادُ تر استفادُ ضذُ است وِ تَسط دستگاُ
ّای  CNCپیطرفتِ ،طرحای والسیه ٍ در ػیي حال چطن ًَاز رٍی آًْا اجرا ضذُ است.
ایي سری از درب ّا دارای  1لفل  2زتاًِ ترًذ والِ ترویِ تا  51هاُ گاراًتی ٍ در هجوَع  02زتاًِ هی تاضذ
وِ الثتِ تجْیس ضذى تِ آالرم ،چطوی ٍ لفل دیجیتال در ایي سری از درب ّا ًیس ٍجَد دارد.
در ایي درب ّا ًیس از رٍوص چَب طثیؼی استفادُ ضذُ است .
ٍرق داخلی ضثىِ ای تا ضخاهت  0.4هیلیوتر اهیوٌی هٌاسثی تِ در ایي سری از درب ّا ایجاد وردُ است.

9

آدرس :تهران ،بلوار آفریقا ،برج مشکی ،طبقه 11
تلفن 021-22655224 :دورنگار021–22212662 :
INFO@GMPSAFES.COM

WWW.GMPSAFES.COM

شرکت گنجینه مهر پارس

تاریخ 9

(سهامی خاص)

تولیذ کننذه انواع صنذوق نسوز  ،درب خسانه  ،صنذولهای امانات  ،ساخت خسانه و فضاهای امن
تولیذ کننذه تخصصی انواع دربهای ضذ انفجار  ،شیلذ  ،ضذ حریك  ،هوابنذ  ،ضذ سرلت

ضوارُ 9
پیَست9

پیَست9

سری لمینت
درب ّای ضذ سرلت سری لویٌت دارای رٍوص لویٌت تَدُ وِ ترویثی از طرح ّای  ٍ CNCترجستِ
رٍی آًْا اجرا ضذُ است  .استفادُ از واهپَزیت ظاّری هذرى در ایي سری از درب ّا ایجاد وردُ است.
ایي سری از درب ّا دارای  1لفل  2زتاًِ ترًذ والِ ترویِ تا  51هاُ گاراًتی ٍ در هجوَع  02زتاًِ هی تاضذ
وِ الثتِ تجْیس ضذى تِ آالرم ،چطوی ٍ لفل دیجیتال در ایي سری از درب ّا ًیس ٍجَد دارد.
ایي سری از درب ّا ًیس هجْس تِ ٍرق سرتاسری داخلی هیثاضٌذ.
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ضوارُ 9
پیَست9

پیَست9

سری آلپی
درب ّای ضذ سرلت سری آلپی از ًظر ظاّری تفاٍت چٌذاًی تا سری لویٌت ًذارًذ فمط رٍوص ایي
درب ّا ًسثت تِ سری لویٌت دارای ضخاهت تیطتری هی تاضذ.
ایي سری از درب ّا دارای  1لفل  2زتاًِ ترًذ والِ ترویِ تا  51هاُ گاراًتی ٍ در هجوَع  02زتاًِ هی تاضذ
وِ الثتِ تجْیس ضذى تِ آالرم ،چطوی ٍ لفل دیجیتال در ایي سری از درب ّا ًیس ٍجَد دارد.
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سری کالسیک
در درب ّای ضذ سرلت سری والسیه  ،رٍیِ درب ّا دارای لاب فلسی هی تاضذ وِ دٍر تا دٍر رٍوص
MDFوار ضذُ است .در ایي سری طرح ّا تَسط دستگاُ  CNCرٍی رٍوص اجرا هی ضَد.
ایي سری از درب ّا دارای  1لفل  2زتاًِ ترًذ والِ ترویِ تا  51هاُ گاراًتی ٍ در هجوَع  02زتاًِ هی تاضذ
وِ الثتِ تجْیس ضذى تِ آالرم ،چطوی ٍ لفل دیجیتال در ایي سری از درب ّا ًیس ٍجَد دارد.
ایي سری از درب ّا فالذ ٍرق سرتاسری داخلی هیثاضٌذ ٍ از لَطی ّای فلسی هطثه در ایي سری استفادُ
ضذُ است

.

ایي سری تِ دلیل لیوت پاییي تر ًسثت تِ سایر سری ّا ،تیطتر در پرٍشُ ّای اًثَُ سازی استفادُ هی ضَد.
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سری درب های ضذ حریك
ایي درب ّای دارای هطخصات فٌی تِ ضرح ریل هی تاضذ:
چْارچَب درب ّا زا ًَع ٍرق آٌّی الىترٍگالَاًیسُ تا ضخاهت  1هیلیوتر هی تاضذ.
لٌگِ درب ّا از ٍرق الىترٍگالَاًیسُ تا ضخاهت  0.4هیلیوتر هی تاضذ.
داخل درب ّا از پطن سٌگ تصَرت فطردُ پر ضذُ وِ تا  3ساػت ٍ تا دهای  711درجِ ساًتیگراد لاتلیت
ضذ حریك را دارد.
درب ّا دارای الستیه درزگیر ًسَز تَدُ وِ تا افسایص دهای هحیط هٌثسط ضذُ ٍ هاًغ ػثَر دٍد هیگردد.
ولیِ یراق آالت ساخت وطَر ترویِ هی تاضذ.
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برخی از طرح ها
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بسته بنذی

 یه الیِ هحافظ از جٌس یًََلیت تر رٍی لسوت ّای خاظ لرار دادُ هی ضَد
 ول هحصَل تَسیلِ هطوغ حثاب دار تستِ تٌذی هی ضَد

 درصَرت ًیاز هطتری  ،هی تَاى هحصَل را در وارتي تستِ تٌذی ًوَد

 ترای تستِ تٌذی هحصَالت صادراتی از جؼثِ ّای چَتی استفادُ هی ضَد

پشتیبانی

 دٍ سال گاراًتی

 دُ سال خذهات پس از فرٍش در توام ًماط وطَر

تاییذیه ها و استانذاردها:
 -استاًذارد هلی صٌذٍق ًسَز

 -استاًذارد  CEارٍپا

 -ایسٍ 8110

 -ایسٍ 03110

 -ایسٍ 07110

 -ایسٍ 01111

 -تاییذیِ واالی ًفت تْراى
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سایر تولیذات اینشرکت:
صنذوق ها:
 -صٌذٍق ّای ًسَز سثه

 -صٌذٍق ّای ًسَز سَپر

 -ووذ ّای تایگاًی ًسَز

 -فایل ّای رهسدار ًسَز

 -صٌذٍق ّای اهاًات

 -صٌذٍق ّای ٍیتریٌی

 درب ّای خساًِ ٍ فراردرب ها:
 -درب ضذ حریك

 -درب ضذ اًفجار

 -درب خساًِ گاٍصٌذٍلی

 -درب ضذ تطؼطغ

 -درب ضذ اهَاج رادیَیی

 -درب دیتا سٌتر

 -درب ضٌاٍر دریایی

 -درب ضذ گلَلِ

 -درب ّای ّیذرٍلیىی

 -درب ضذ سرلت

 درب پٌاّگاُکانکس و کانتینر:
 -واًىس ضذ اًفجار

 -واًىس ضذ حریك

 -واًىس ضذ گلَلِ

 -واًىس ضذ اهَاج رادیَیی
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مشخصات شرکت
ًام ضروت9

گٌجیٌِ هْر پارس

ًَع ضروت9

سْاهی خاظ

ضٌاسِ هلی9

01011187371

وذ التصادی9

300220530426

وذ پستی9

2484003643
دفتر مرکسی و فروش

آدرس 9تْراى – تلَار آفریما – ًثص خیاتاى ضْیذ طاّری – ترج هطىی – طثمِ 00
تلفي9

110 – 11544115

اهَر ًوایٌذگاى9

110 – 15101550

فىس9

110 – 15101551

هَتایل فرٍش9

1824 - 3010840
خذمات پس از فروش

تلفي9

110 – 15101550

فىس9

110 – 15101551
کارخانه و انبار مرکسی

آدرس 9تْراى – ویلَهتر  34جادُ خاٍراى – ضْرن صٌؼتی پایتخت – تلَار صٌَتر – ًسترى 6
تلفي9

112 – 23462018

فىس9

112 – 23461331
ارتباطات فضای مجازی

ٍب سایت9

www.GMPSAFES.com

ایویل9

gmp.safes@yahoo.com

ایویل اهَر ًوایٌذگاى9

h.amirifallah@gmail.com

خط تلگرام9

1824 - 3010840
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