
 

 

 درب اتُناتیک ػیؼٌ ای کصه یا نيديی

 درب اتُناتیک ایو ظیعتم (automatic spherical glass door) درب اتُناتیک ػیؼٌ ای کصه یا نيديی 

 راً خل نياظتی ةصای فضاٍایی اظت کٌ جای کهی ةصای خصکت لتَای نتدصک دارىس ه ٍهچيیو نیزُاٍيس از

درب اتُناتیک اظالیسیيگ اظتفادً کييس ه در غیو خال از زیتایی نيدؿص ةٌ فصدی کٌ در ایو ظازً هجُد دارد 

 .ةصای ٍهاٍيگ ظازی ةا ظصاخی ىهای ظارتهان ةَصً ةتصىس

 نضایای درب اتُناتیک ػیؼٌ ای کصه یا نيديی

دگی ه ناىسگاری ظُالىی، نياظب ةصای درب ٍای چُةی جانس ، درب ٍای فلضیىؿب آظان ، ، ةادهام ، ةسهن رُر  

 کارةصد0 ةصای درٍای دارلی کٌ ىیازی ةٌ كفل ىسارىس ، ناىيس راٍصهٍا یا درٍای کهس ه درٍای دظتصظی

 .کیفیت ةاال0 ةا اظتاىساردٍای ایهيی نعاةلت دارد. ظارت فلض كسرت ، ایهيی ه دهام را نی افضایس

در درب اتُناتیک ػیؼٌ ای کصه یا نيديیجضئیات   

 جيط0 آلیاژ رهی 

 نُاد اؾلی كفل0 نط

 نُاد پاىل0 فُالد ضس زىگ

 زةان كفل0 زةان نُرب

 دکهٌ ضس كفل درب0 دکهٌ ، کتاةچٌ راٍيهای ضس كفل

گصم 646هزن0   

 .ٍعتٌ كفل جانس از نط رالؽ ظارتٌ ػسً ه زىگ ىهی رُرد ه ىهی ػکيس

ػسً فلط در چيس دكیلٌ ةٌ آظاىی اىجام نی ػُدىؿب دظتگیصً ٍای كفل   

ػُد كفل رارج از تُاىس نی دارلی دکهٌ ظصیق از ه انيیتی اظتاىسارد ةا ：انيیت اضافی   . 

https://www.amazon.co.uk/RSTJ-Sjfp-Automatic-Spherical-Fingerprint-Anti-Theft/dp/B07JM78CPF
https://www.amazon.co.uk/RSTJ-Sjfp-Automatic-Spherical-Fingerprint-Anti-Theft/dp/B07JM78CPF
http://sayebandoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 

 3-1 تا 8/  3-1) نتص نیلی 45 تا نتص نیلی 35 ضزانت ندسهدً ةا درب اىُاع نياظب ：دظتگیصً كاةل تيظیم 

کلیس ه تهام پیچ ٍای ىؿب ، ه  3دظتٌ درب هرهدی ،  2تدصیک ،  ؾفدٌ 1 ، پیچ 1 ، زیتا ةيسی ةعت4ٌ/ 

 .دظتُرالػهل گيجاىسً ػسً اظت

 تُضیداتی درةارً درب اتُناتیک ػیؼٌ ای کصه یا نيديی

از فُالد ضس زىگ ةصای كفل ایو ندؿُل اظتفادً ػسً اظت کٌ نی تُاىس زیتایی ه دررؼيسگی را ةصای ٍص اتاق 

ظان ةلکٌ ةا ظعح ؾاف. هكتی درب را ةا اظتفادً از آن ةاز نی کيیس ، ؾسا هاضح ه تلُیت کيس. ىٌ تيَا ىؿب آ

فُالد ضس زىگ ظاتو نػهُالو از چفت در درب جلُ یا درب پؼت  راخت اظت. ایو ندؿُل ریلی ندتُةیت دارد 

ی چصراىساظتفادً نی کيس ه از کلیس ةصای کار از ةیصهن نيضل اظتفادً نی کيس ه اىگؼت ػعت را از دارل ن . 

 ضهاىت درب اتُناتیک ػیؼٌ ای کصه یا نيديی

 ةا رغایت ضُاةط ه ضُاةط گاراىتی پایان غهص ظُالىی ،ظایتان در ضهاىت نی کيس کٌ کلیٌ ندؿُالت دارای

Lifetime Finish  ةایس از غیب ه ىلؽ در نُاد ه ظصز کار از لکٌ ةصداری ، پُظتٌ پُظتٌ ػسن ، گُدةصداری ه

نست زنان ندؿُل كاةل اظتفادً ةصرُردار ةاػيس. تا زناىی کٌ رصیسار اؾلی نؿصف کييسً  تغییص رىگ ةصای

 .ندؿُل را در ارتیار داػتٌ ةاػس

آن ٍا تُظط یک رهکغ ةا دهام ظارتٌ ػسً کٌ ةصای خفغ زیتایی ه کیفیت ندؿُل ظایتان در ظصاخی ػسً  

نصهر زنان نی پُػيساظت ةا تُجٌ ةٌ ناٍیت ندؿُالت ىَایی ظایتان در، آىَا ةٌ   

٪ ػصایط رُب را دارد111دارای ندافغ الظتیک ، گل نیذ ه پیچ اظت. ه ایو ندؿُل  . 

فصهػگاً نا از ندؿُالت ةا کیفیت ه کیفیت ةاالتصی ةصرُردار اظت ه ظتکی را کٌ دهظت داریس رُاٍس داػت. نا 

 نتػَس ٍعتیم کٌ ٍص نؼتصی تجصةٌ رصیس کانلی داػتٌ ةاػس

دً درب اتُناتیک ػیؼٌ ای کصه یا نيديینُارد اظتفا  

ه ةازرظی ةا کیفیت نصتتط ه تعت هزارت انيیت غهُنی کؼُرنان را گشراىسىس. آىَا  CE کلیٌ ندؿُالت نا

اظتاىساردٍای ةیو الهللی ه الضانات انيیتی را رغایت نی کييس. اکيُن ندؿُالت نا ةٌ ظُر گعتصدً در فصهدگاً ، 

ٍا ، ظارتهان ٍُػهيس ، جانػٌ ٍُػهيس ه ظایص نياظق نَم نُرد اظتفادً كصار نی گیصد. نتصه ، ةاىک ٍا ، زىسان 

نسیصیت دظتصظی راخت ، ظصیع ه ٍُػهيس را ةصای نؼتصیان ػها فصاٍم نی کيس  ایو درب . 



 

 

 .ةَتصیو اجصا کييسً اىُاع درب اتُناتیک ػیؼٌ ای کصه در تَصان ه کصج نی ةاػس ظایتان در

در ؾُرت داػتو ٍصگُىٌ ظُال یا نؼکلی در نُرد ندؿُل ، لعفا ةا نا تهاس ةگیصیس ه تیم خصفٌ ای نا پاظذ 

 .رضایت ةزؼی ةٌ ػها نی دٍيس

 ةا تؼکص از ةازدیس ػها ه اظتلتال ػها ، ةصای ػها آرزهی نُفلیت داریم

 .نيتظص ظفارش ػها ٍعتیم

 

http://sayebandoor.com/

