


 
 

 ( Steel Plast Door) تـپالس لـاستیدرب  

ّبی آى اػت. ّوَاسُ هصشف کٌٌذُ ًگشاى ایي هَظَع ثَدُ کِ دسة ػالٍُ ثش  ّبی ّش ػبختوبى دسة یکی اص هْوتشیي ثخؾ

شثِ هَفك دس ـبى دسة پغ اص کؼت تجـهجوَػِ آػاص ایي سٍ صیجبیی، دس دساص هذت کیفیت ٍ ظبّش خَد سا اص دػت ًذّذ. 

ّبی آکَػتیک، هحصَل جذیذی ثِ ًبم دسة  ثٌذی حشیك ٍ دسة فشاس، صٍى بیـّ حشیك پلِ ّبی ظذ ذ دسةـِ ؼشاحی ٍ تَلیـصهیٌ

ایي یکی اص خصَصیبت ثبسص ، ًوَدُ اػت بى کـَس اسائِـِ صٌؼت ػبختوـشاحی ٍ ثِ جبهؼـبی فشاٍاى ؼـّ ت ثب کبسثشیـپالػ اػتیل

سیك فَم پلی یَستبى دس فعبی تض دس ػیي حبل اػتحکبم دسة آٌّی هی ثبؿذ. ٍ، صیجبیی ثب ظبّشی هـبثِ دسة چَثی هحصَل

 ًوبیذ. هؽشح هیٍ سؼَثت حشاست ى ػبیك هٌبػجی دس ثشاثش ػجَس صَت، داخلی، ػالٍُ ثش افضایؾ اػتحکبم، دسة سا ثِ ػٌَا

   

 ثبؿذ: ثِ ؿشح صیش هیپالػت  اػتیلهَاسد اػتفبدُ دسة 

 ّبی ػوَهی؛ دسة ٍسٍدی ٍ اتبلی ٍاحذّبی هؼکًَی، اداسی، ّتل ٍ فعب •

 ّبی ثْذاؿتی ػوَهی، حوبم ٍ اػتخش؛ ػشٍیغ •

 ؛هشتجِ ّبی ثلٌذ ّبی ثشق ٍ تبػیؼبت ػبختوبى اتبق •

 فعبّبی تحصیلی ٍ آهَصؽ ػبلی؛ •

 هشاکض داسٍیی، دسهبًی ٍ آصهبیـگبّی؛ •

 ّبی اًجبسی ٍ هَتَسخبًِ ٍ .... دسة •

  
 

 



 
 

 ( Door Sheet) ٍرق درب 

همبٍهت دس ثشاثش سؼَثت ٍ خَسدگی، ثب ایجبد اػتحکبم ٍ پبیذاسی ثشای لٌگِ دسة اص گیشی اص ٍسق فلضی هخصَف ػالٍُ ثش  ثْشُ

 .ًوبیذ تغییش فشم آى دس اثش ػَاهل فیضیکی جلَگیشی هی
 

 ثبؿذ: ٍ دس اًَاع صیش لبثل اسائِ هی mm 0.7 - 0.6پالػت ثب ظخبهت  اػتیل  ٍسق دسة
 

 

 : MDG))دُ ـش رًگ سُـگالَاًی -1

 JIS G 3302بع اػتبًذاسد فَالد گبلَاًیضُ تَلیذؿذُ ثش اػّب اص ًَع  ٍسق دسة

ؿَد.  کبس گشفتِ هی ثِ gr/m²081 هیضاى  ٍ ثب کَتیٌگ سٍی دس دٍ ػؽح ٍسق ثِ

ّبی صٌؼتی  گیش ٍ حالل کبسی ٍ تَػػ چشثی ّب دس اثتذای تَلیذ ػوجبدُ ایي ٍسق

ای  یِگشدد. ػپغ ثب سٍؽ الکتشٍاػتبتیک تَػػ تپبًچِ هخصَف، ال ؿؼتـَ هی

َسُ ـؿذُ ٍ دس ک  ذُـح آى پبؿیـشٍى اص پَدس سًگ ثش ػؽـهیک 09ظخبهت   ثِ

 گشدد.  کبهالً همبٍم هی 251⁰c-200هخصَف پخت سًگ ثب حشاست 

ثٌذی سًگ  کبسؿٌبػبى ؿشکت هتٌـبػت ثب فعـبی هحل ًصت، ؼشاحی ٍ تشکیت

صَست  ثِ ٍ چْبسچَة بً اهکبى اسائِ دسةـدٌّذ. ظوٌ سا ثِ خشیذاس پیـٌْبد هی

 آهیضی دػتی پبی کبس ًیض ٍجَد داسد. ثذٍى سًگ ٍ سًگ
 

 

 

 
 



 
 

 

 : MDW))دار  شـرٍک سُـگالَاًی -2

ثبؿذ.  هی ؿشلی ّبی هؼتجش اسٍپبیی ٍ آػیبی ذ کبسخبًِـداس تَلی ّبی سٍکؾ ٍسق

اص  (Wash Primer)ش ـشٍگبلَاًیضُ ثب پَؿؾ آػتـَالد الکتـّب ف جٌغ ایي ٍسق

ثِ  P V Cای اص جٌغ  الیِ ،ای ذُـبت پیچیـت ٍسق ثَدُ کِ ؼی ػولیـدٍ ػوّـش 

شاست ثش سٍی ػؽح آى هؼتحکن ؿذُ ـت پشع ٍ حـهیکشٍى تح 099ظخبهت 

هختلف چَة  ٍ ًمَؽ ثب ًوب ّب ایي ٍسقگشدد.  دیگش جضئی اص ٍسق هی ػجبست ٍ ثِ

آٍسد.  اسهغبى هیبى ثِ ـصیجبیی خبصی سا ثشای دسة ٍ ػبختو ،ّبی دیگش ٍ یب ؼشح

َد داسد کِ اص ـبیی ٍسق ٍجـبفظ ثش سٍی پَؿؾ ًْـهح ای اص ًبیلـَىِ ـبً الیـظوٌ

ؿذُ  ثشداسی اص ٍسق جذا گیشی ًوَدُ ٍ پغ اص ثْشُ بی کبسگبّی پیؾـّ آػیت

 هبًذ. دس ًتیجِ ظبّش دسة کبهالً ًَ ٍ ثذٍى خػ ٍ خؾ ثبلی هی ٍ

 
 
 
 

 

 
 

 : MDS))ل ـایٌلس استیـاست -3

ذصًگ یب اػتبیٌلغ اػتیل )ًگیـش( ـبى دسة اص ٍسق فَالد ظـَالت آػـهحص دس

 صدگی صًگ ػذم صیملی، ٍ صبف ػؽح صیجبیی،ی اص لجیل: ّبی یظگیثب ٍ 493گشیذ 

 گشدد. دس دساص هذت ثب دٍ ظبّش هبت ٍ ثشاق اػتفبدُ هی خَسدگی یب

َدُ ٍ ثشای ـَل کبهالً ثْذاؿتی ثـهحص ایي ؿـذُ اػت کِث ـثبػ فَق َاسدـه

بٍست هَاد ؿیویبیی ٍ یب سؼَثت فشاٍاى ـگبُ کِ دس هجـذ آصهبیــاهبکٌی هبًٌ

ذ داسٍ، ـشاکض تَلیـبة آیذ؛ ّوچٌیي ثشای هــهٌبػجی ثِ حؼ شاس داسد گضیٌِـل

ثبؿذ. دسظوي اگش  ّبی صٌؼتی ًیض ثْتشیي اًتخبة هی  ضخبًِـّب ٍ آؿپ ػشدخبًِ

ل ـثبیؼت اص ٍسق اػتبیٌلغ اػتی ثبؿذ، هی ذـذ ٍ یب ثخبس اػیـػ داسای اػیـهحی

  اػتفبدُ ًوَد. 413گشیذ 

    

 



 

 EASY DOORت ـپالس لـّای استی ای دربـسایـه

     

 
 

   

 ّن ٍصى دسة چَثیثؼیبس ػجک،  •  دس دساص هذتٍ ظبّش حفظ کیفیت  •  َثتـش سؼدس ثشاث ـبدصیبٍهت ـهم •

 
 

 
 

 
 ٍ سیضگشد بسَر گشد ٍ غجـهبًغ ًف •  حشاست ػجَس ثشاثش دس هٌبػت یػبیم •  ػجَس صَت ثشاثش دس هٌبػت یػبیم •

 
 

 
 

 
 َةـبی چــَالد ثب ًوـکبم فــاػتح •  تـشلش ػـشاثـبٍم دس ثـهمي ٍ ـایو •  كــحشیشؽ ـش گؼتهمبٍم دس ثشاث •

     
 ذـِ ثؼــط دس ػل سگالـَالی لبثـل •  َریـشات هـش حــشاثـبٍم دس ثـهم •  خَسدگیٍ  دسثشاثشپَػیذگی همبٍم •

 



 

 بسرگتریي پردیس سیٌوایی خاٍرهیاًِ

دستگاُ 1111از  شْربازی شٍپیتر با بیش  

خَدرٍ 1011بیش از  گٌجایش با پارکیٌگ  

 
 هجتوع تجاری فرٌّگی تفریحی کَرش

 بسرگراُ ستاری باالتر از حکین –تْراى 

 تْراى فرٌّگی تجاری هجتوع تریي بسرگ

 
 

 
 

   
   

    
 



 
 

 ( Frame) َبـارچـچْ 

ّب ٍ  هذلظخبهت ٍسق، ًَِ هحذٍدیتی دس گ خوکبسی ٍ ثذٍى ّیچّبی هذسى  گیشی اص دػتگبُ ّبی آػـبى دسة ثب ثْشُ چْبسچَة

 ؿًَذ. ّبی هتٌَع تَلیذ هی اًذاصُ
 

 
  

 

 EASY DOORّای  ی چْارچـَباـهسای
 ػت ثب هَلؼیت ٍ اًذاصُ دیَاس هَسد ًظشهتٌب ٍ ًصت تَلیذ ،ؼشاحی •

 (ٍ ... کبسی )ػٌتی، پیچ، جَؽ ی هوکيّب سٍؽلبثلیت ًصت ثب توبهی  •

 ضاتــٍ تجْی آالت ت یشاقـدس هحل ًص ٌبػتتهبی ـّ شای تمَیتـاج •

 تش ای کَتبُ ثب ؼشاحی آػتبًِ چْبسچَةي پبییجَدى ًش ذی ٍ پبگیَّاثٌ •

 بسؽ خشیذاسّبی هختلف ؼجك ػف ّب ٍ ػشض لبثل تَلیذ دس ظخبهت •

 شٍاػتبتیکـای الکت شای سًگ پَدسی کَسُـبؿی پبی کبس ثب اجـحزف ًم •

 
 

 

 

 

 
 

   

 

EASY Double-Shell Frame EASY Block Frame 

 

EASY Corner Frame 



 

 

 

 (Reinforcement)ی ـّای داخل َیتـتق 

یکی اص دالیلی کِ کیفیت ػولکشد هحصَالت ایي ؿشکت سا دس 

آالت اػـن  دساص هذت افـضایؾ دادُ اػت، ًحَُ اتصـبل یـشاق

ّبی  تؼوـِ ثٌـذ ثَدُ کِ ثب ًصت اص لَال، دػتگیشُ ٍ جک آسام

آالت،  کبسی داخـل دسة، دس هحـل ًصـت یشاق فَالدی هبؿیي 

کـبسی ٍ لالٍیـضکبسی دس  ؿـَد. ػپـغ ثب ػـَساخ تمَیـت هی

کبسگبُ، اهـکبى تؼـشیـغ دس ػولیـبت ًصـت ثب افضایـؾ لذست 

ػبصد. لَالی دسة  آالت سا فـشاّن هی اتصبل ٍ هبًذگبسی یشاق

غ فَالد ثب آلیبط ػخـت )خـکِ(، ٍ چْبسچَة ثب پیچ آلي اص جٌ

 گشدد. هی هتصل هبؿیٌی  ّبی پیچ  ثْتشیي  ثب  ًیض  آالت یشاق  هبثمی ٍ

 
 

 ( Polyurethane Insulation) یـَرتاى عایـك فـَم پلی 

 حشاستی ّذایت ظشیت ثب یَستبى پلی ػخت  فَم. ًوبیذ هی ظشٍسی سا ّب ػبیك اص گیشی ثْشُ هختلف صٌبیغ دس اًشطی هصشف کٌتشل

 آلوـبىدس  1041ػبل  یَستبى، اص فَم پلی اػتفبدُاٍلیي  .ثبؿذ هی پشکبسثشدتش حشاستی ّبی ػبیك ػبیش ثب همبیؼِ دس داسد کِ هٌبػجی

کِ  اػت هتوبدی ػبلیبى فشد هٌحصشثِ ّبی ٍیظگی ٍ خَاف داؿتي دلیل ثِ ػبیك ایي ؿذ. کبس گشفتِِ ػبصی ث بیغ یخچبلـصٌ ثَدُ کِ دس

 گیشد. هی لشاس هَسد اػتفبدُ یػبختوبً دس صٌبیغ

 
 

 w/m.k 0.018ٍ ظشیت اًتمبل حشاست  kg/m³ 40-35یَستبى ثب چگبلی  فَم پلی

کِ داخـل  c051°ٍ همبٍهت حشاستی ثذٍى تغییش ؿکل تب دهبی  c25°دس دهـبی 

تي دس فعبی داخلی لٌگِ دسة تضسیك  09دػتگبُ پشع ّیذسٍلیـک، تحت فـبس 

گشدد. ایي ػبیك ػالٍُ ثش همبٍهت ثؼیبس صیبد دس ثشاثش سؼَثت، دس ساػتـبی  هی

ًیل ثِ اّذاف هجحث ًَصدّـن همـشسات هلی ػبختوـبى، ػبیك صـذا ٍ حـشاست 

 ثبؿذ.  ًیض هی

ّبی  ثَدُ ٍ همبٍهت ثؼیبس ثبالیی دس ثشاثش آلـَدگییَستـبى کبهالً ثْذاؿتی  پلی

هیکشٍثی، لبسچی، ثیَلَطیکی ٍ حـشات داسد؛ ّوچٌیي ػالٍُ ثش ٍصى ثؼیـبس کن، 

  اص اػتحکبم صیبدی ثشخَسداس اػت.



 
 

 ( Sealing) درزبٌـدی 

 بیـي درب ٍ چْارچـَب:  -1

ثبؿذ. ًَع ظذحشیـك  هبًغ ًفـَر دٍد ػشد ٍ گشد ٍ غجـبس هیذُ کِ ـای تجْیض ؿ ّبی ٍیظُ ثِ گبػکت بى دسةـی آػّب چْبسچَة

ثشاثش حجن اٍلیِ، توبهی فعبی ثیي دسة ٍ چْبسچَة سا پش  3ایي دسصگیشّب دس اثش توبع ثب حـشاست یب ؿؼلِ آتؾ، ثب اًجؼبغ تب 

  هبثیي دسة ٍ چْبسچَة کبهالً ّب، ًوبیذ. ایي گبػکت ًوَدُ ٍ اص اًتــبس دٍد گشم ٍ گبصّبی ػوی هحصَالت احتـشاق جلَگیشی هی

 ًوبیذ. ثٌذی دسة ٍ کبّؾ ػجَس صَت ٍ حشاست ًمؾ ثؼیبس پشسًگی ایفب هی فـشدُ ؿذُ ٍ دس ػبیك

 : آستـاًِ چْارچـَب -2

داس ثبؿذ پبگیـش ؿذُ ٍ هوکي اػت افشاد ٌّگبم  ّویـِ دس ساثؽِ ثب آػتـبًِ ایي تٌبلط ٍجَد داؿتِ کِ اگش چْبسچَة آػتبًـِ

هؼٌی خَاّذ ثَد، کِ  ثٌـذی دسة ثی دیگش اگش آػتـبًِ ٍجَد ًذاؿتِ ثبؿذ ػبیك خشٍج تؼبدل خَد سا اص دػت ثذٌّذ، اص ػـَی

ّبی  ّبیی ًظیش ػبلي ّبیی کِ تحت ػٌَاى آکَػتیک دس هکبى ؿَد. دس ثؼیـبسی اص دسة ف هیهؼوَالً دس ایي چبلـؾ، آػتبًِ حـز

کٌذ.  اػت ثِ ٍظیفِ خـَد ػول ًوی کِ ؿبیؼتِ  ثبؿٌذ، دسة چٌـبى صیبدی دس حبل اػتفبدُ هی سٍصاًِ جوؼیت  ػیٌوب ٍ ّوبیؾ کِ 

صیشیي دسة، حذالل  ثٌذی لؼوت ثش ػبیك ٌٌذ کِ ػالٍُک ًَع آػتبًِ ؼشاحیذچٌ ؿشکت  ؿذ کِ کبسؿٌبػبى  ثـایي هؼئلِ ثبػ

 پبگیشی سا داؿتِ ثبؿذ.

 
 آستاًِ پرٍفیلی

 
 آستاًِ کَتاُ دٍلبِ

سیضی فعبی خبلی هَجَد دس صیش آػتبًِ چْبسچَة اػت کِ ػالٍُ ثش  ثٌذی پبییي دسة، هالت یکی اص ًکبت ثؼیبس کلیذی ثشای ػبیك

 دّذ. سا افضایؾ هیایي هَظَع، اػتحکبم ٍ ػوش آػتبًِ 

ًیض، ثِ ّوَاستش کشدى  (EASY Ramp Profile)دسة   سهپی آػبى ل ـش اػت دس صَست ًیبص خشیذاس، اػتفبدُ اص پشٍفیـالصم ثِ رک

 ًوبیذ. هؼیش خشٍج کوک ؿبیبًی هی

 

  



 
 

 ( Dimensions) ابعـاد 

ؼجـك ّوـبى هکبى اثؼـبد تَلیذ سا تؼشیف ًوـَدُ گیشی هحـل ًصـت چْبسچـَة،  آػــبى دسة ایي لبثلیـت سا داسد کِ ثب اًـذاصُ

کٌذ کِ حتوبً اص اثؼبد اػتـبًذاسد ؿشکت تجؼیت ًوبیذ. ظوٌبً تَاًبیی تَلیذ اثؼبد  ٍ ایي هحذٍدیت سا ثشای خشیـذاس ایجبد ًوی

 ًبهتؼبسف ٍ خبسج اص اػتبًذاسد سا ًیض ٍجَد داسد.

  
 

 ( Hinge) لـَال 

َست تٌظین ثَدى آى توبهی لؽؼبت ثِ ـثبؿذ کِ دس ص ش دسة، لَالی آى هیـتبثیشگزاستشیي ثخؾ ّي حبل ـتشیي ٍ دس ػی کَچک

ؿَد. یکی اص ثضسگتشیي  خَثی کبس خَاٌّـذ کشد ٍ ثبلؼکغ دس صَست ٍجَد اؿکبل دس آى، ػولکشد توبهی هتؼلمبت دسة هختل هی

بد ّش دسة، لَالی ـّب، ٍصى ٍ اثؼِ ـثَدُ کِ ؼجك هـخصـبت لج ل سگالطـَالّبی لبثـشکت ؼشاحی ٍ تَلیـذ اًَاع لـبسات ایي ؿـافتخ

 ّبی داخلی تَظیح دادُ ؿذُ اػت. گشدد. گفتٌی اػت ًحَُ اتصبل لَال دس لؼوت تمَیت هتٌبػت آى ًصت هی

   
   

 



 
 

 ( Hardware)آالت  یـراق 

آالت ثش سٍی آى ٍجَد داسد. ػالٍُ ثش  اهکبى ًصت اًَاع یشاقثِ فشاخَس ًیبص، پالػت ایي اػت کِ  لـیکی دیگش اص هضایبی دسة اػتی

  صیش ٍجَد داسد:لفل ٍ دػتگیشُ ٍ ػیلٌذس، اهکبى ًصت ػبیش تجیضات 

 یشاق،  Door Closerثٌذ مجک ّیذسٍلیک آساخَس،  خَس، گشیل چـوی ٍ دسکَة، ؿیـِّبی ثبثت،  دػتگیشُاًَاع لفل ظذػشلت،  

 ٍ ػبیش هتؼلمبت ایشاًی ٍ خبسجی.اػتَپش ، Access Control تشدد کٌتشل آالت یشاق،  Panic Exit Hardwareپٌیک اظؽشاسی خشٍج

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 



 
 

 ( Services)خدهـات  

 ش از فرٍش: ـخدهات پی -1

 هـبٍسُ تلفٌی ٍ کؼت اؼالع اص ٍظؼیت پشٍطُ •

 اسائِ تَظیحبت فٌی ٍ هؼشفی اًَاع هحصَالت لبثل اػتفبدُ دس پشٍطُ ثِ هـتشی •

 اسائِ ثْتشیي پیـٌْبد فٌی ٍ سیبلی جْت ؿشٍع کبس •

 هشاجؼِ حعَسی کبسؿٌبػبى ؿشکت ثِ پشٍطُ ٍ ثشسػی کبهل کبس •

 

 ي فرٍش: ـخدهات حی -2

 تشیي لیوت ٍ ثبالتشیي کیفیت اًؼمبد لشاسداد ثب پبییي •

 ّب ٍ ؿشٍع هحبػجبت تَلیذ کبهل اًذاصُثشداؿت  •

 تحَیل ثِ هَلغ کبس ٍ ثذٍى تبخیش •

 ًصت ٍ سگالط هحصَالت ثب جلت سظبیت کبهل هـتشی •

    
 

 

 س از فرٍش:ـخدهات پ -3

 اًؼمبد لشاسداد تؼویش ٍ ًگْذاسی هحصَل ثب لیوتی هٌبػت •

 ای هٌظن ّبی دٍسُ ػشٍیغ •

 تؼویش ٍ سگالط هحصَل دس صَست ًیبص •

 
  

 

   




