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۱

کاتالوگ درب های ضد سرقت ایرانی و ترکیه ای دژ درب

دژ درب تولید کننده و وارد کننده انواع درب ضد سرقت،  دربهای خود را
در سه سری کیفی طبقه بندی کرده است تا مشتریان بتوانند انتخاب
بهتری با توجه به بودجه خود داشته باشند. درب های ضد سرقت دژ در
سه سری اکونومی،درجه یک و لوکس تولید می شوند که در صفحات
بعدی ویژگی های هر سری از درب ها و با عکس و قیمت محصوالت

آورده شده است.
همچنین درب های ضد سرقت فلزی، البی و وارداتی از ترکیه را هم در

صفحات مربوطه می توانید مشاهده نمایید.

https://www.dezhdoor.com/
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درب های ضد سرقت سری اکونومی

درب های ضد سرقت سری درجه یک

درب های ضد سرقت سری لوکس

درب های ضد سرقت فلزی
درب های ضد سرقت البی
درب های ضد سرقت ترک

صفحهعنوان
۳

۲

۷

۱۴

۲۹

۳۱

۳۶

https://www.dezhdoor.com/
https://www.dezhdoor.com/product-category/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a7%da%a9%d9%88%d9%86%d9%88%d9%85%db%8c/
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https://www.dezhdoor.com/product-category/all-products/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c/
https://www.dezhdoor.com/product-category/all-products/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c/
https://www.dezhdoor.com/product-category/all-products/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%da%a9/


ام دی اف ۸ میل
پهنای چهارچوب ۱۴ سانت

قفل اصلی ۴ زبانه و کمکی ۳ زبانه ایرانی برند ایده آل  
یراق و دستگیره ایرانی درجه متوسط

ابعاد ۲۱۰ در ۱۰۵ سانتیمتر
کالف درب ۱/۲۵ میل

تحویل فوری و به روز
دارای ۲ پین گاوصندوقی

۳ سال خدمات پس از فروش
 

ورق چهارچوب ۱/۲۵ میل
روکش لمینوکس

یراق و دستگیره ایرانی درجه متوسط
ورق فوالدی به صورت ۷۰ درصد

کالف درب ۱/۲۵ میل
دارای یونولیت در فضاهای خالی جهت عایق صوتی

 و حرارتی
۱ سال گارانتی قفل ها 
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۳

https://www.dezhdoor.com/


DZ-136DZ-412

DZ-413DZ-31

۴

۴.۶۵۰۰.۰۰۰ تومان

 ۴،۶۵۰،۰۰۰ تومان ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان 

۴.۶۵۰.۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-136/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-412/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-413/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-31/


DZ-168DZ-176

DZ-414 DZ-32

۵

 ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان  ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان 

 ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان  ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان 

https://www.dezhdoor.com/product/dz-168/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-176/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-414/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-414/


۶

DZ-137DZ-135

DZ-169

۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان

۶.۲۰۰.۰۰۰ تومان
DZ-420

۸.۳۰۰.۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-414/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-414/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-414/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-414/


DZ-443
۸.۲۰۰.۰۰۰ تومان

DZ-445
۸.۹۰۰.۰۰۰ تومان

DZ-471
۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان

DZ-482

https://www.dezhdoor.com/product/dz-414/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-414/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-414/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-414/


DZ-421
۹.۲۰۰.۰۰۰ تومان

DZ-417

۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان
DZ-480

۶.۲۰۰.۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-414/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-414/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-414/


ورق چهارچوب ۱/۵ میل 
رنگ رویه پلی یورتان ( برند گنج ترکیه )

قفل اصلی ۴ زبانه و کمکی ۳ زبانه قفل کالی ترکیه
ابعاد ۲۱۰ در ۱۰۵ سانتیمتر 

 کالف  ۱/۲۵ میل
تغییر دستگیره و درکوب بصورت سفارشی 

۵ سال گارانتی قفل ها 
۱۰ سال خدمات پس از فروش 

با ۳ پین گاوصندوقی
دارای ۳ لوالی ترک

قابلیت ضد دیلم کردن چهارچوب و کالف به صورت 
سفارشی

ام دی اف 8 میل
چهارچوب ۱۶ سانت

روکش طبیعی چوب ملچ
یراق و دستگیره ایرانی سری درجه یک

ورق فوالدی سرتاسری با ضخامت ۰/۷ میل
 بعالوه ۷ قوطی افقی ۲*۳

تحویل ۲۵ روزه
دارای قفل پستچی

دارای یونولیت در فضاهای خالی جهت عایق صوتی
 و حرارتی

قابلیت تغییر ابعاد به صورت سفارشی
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۷

https://www.dezhdoor.com/


DZ-6001DZ-75

DZ-20

۸

۹،۸۰۰،۰۰۰ تومان  ۹،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

۱۰،۵۰۰،۰۰۰ تومان  ۱۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان 
DZ-151

https://www.dezhdoor.com/product/dz-6001-2/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-75/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-20/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-118/


DZ-85DZ-201

DZ-43DZ-130

۹

۱۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان  ۱۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان 

۹،۸۰۰،۰۰۰ تومان  ۱۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان 

https://www.dezhdoor.com/product/dz-85/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-201/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-43/
https://www.dezhdoor.com/product/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%da%a9%d8%afdz-130/


DZ-78

DZ-178DZ-15

۱۰

۱۰،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

۱۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان ۱۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

DZ-80
۱۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان 

https://www.dezhdoor.com/product/dz-78-2/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-178/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-15/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-78-2/


DZ-45DZ-52

DZ-124DZ-37

۱۱

۱۱،۴۹۰،۰۰۰ تومان  ۱۱،۴۹۰،۰۰۰ تومان 

۱۵،۵۰۰،۰۰۰ تومان  ۱۱،۴۹۰،۰۰۰ تومان 

https://www.dezhdoor.com/product/dz-45-2/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-52/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-124/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-37/


DZ-194DZ-146

DZ-3DZ-17

۱۲

۱۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان  ۱۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

۱۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان  ۱۰،۹۰۰،۰۰۰ تومان 

https://www.dezhdoor.com/product/dz-194/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-146/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-3/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-17/


DZ-۲۱
۱۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان 

DZ-79
۱۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان 

۱۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان ۱۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان 
DZ-123DZ-71

https://www.dezhdoor.com/product/dz-17/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-17/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-17/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-17/


DZ-44 DZ-65
۱۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان ۱۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

DZ-117
۱۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان ۱۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان 

DZ-221

https://www.dezhdoor.com/product/dz-17/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-17/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-17/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-17/


DZ-200 DZ-74

DZ-97DZ-47

۱۰،۹۰۰،۰۰۰ تومان 

۱۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

۱۱،۴۹۰،۰۰۰ تومان 

https://www.dezhdoor.com/product/dz-200/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-200/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-200/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-200/


DZ-82
۱۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان 

DZ-174
۱۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان 

DZ-225
۱۰،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

https://www.dezhdoor.com/product/dz-82/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-174/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-125/


ام دی اف ۱۰ میل
پهنای چهارچوب ۱۸ سانت 

روکش طبیعی چوب (راش و گردو)
یراق و دستگیره ایرانی برند هایکو 

ورق فوالدی بصورت سرتاسری و قوطی کشی
 جهت استحکام

قابلیت تغییر دستگیره و درکوب به صورت سفارشی
دارای قفل پستچی
 ۴ پین گاوصندوقی

قابلیت تغییر ابعاد بصورت سفارشی
قابلیت ضد دیلم کردن چهارچوب و کالف 

 ورق چهارچوب ۱/۵ میل
رنگ رویه پلی یورتان ( برند گنج ترکیه )

قفل اصلی ۴ زبانه و کمکی ۳ زبانه  قفل کالی ترکیه 
ابعاد ۲۱۰ در ۱۰۵ سانتیمتر

 کالف ۱/۲۵ میل
 تحویل ۲۵ روزه

۵ سال گارانتی قفل ها
 ۱۰ سال خدمات پس از فروش

دارای یونولیت در فضاهای خالی جهت عایق صوتی
 و حرارتی

دارای ۳ لوالی ترک

درب های ضد سرقت سری لوکس
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۱۴

https://www.dezhdoor.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa/
https://www.dezhdoor.com/%d9%82%d9%81%d9%84-%d9%be%d8%b3%d8%aa%da%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa/
https://www.dezhdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%af%db%8c%d9%84%d9%85/
https://www.dezhdoor.com/%d9%82%d9%81%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa/
https://www.dezhdoor.com/high-security-door-dimensions/
https://www.dezhdoor.com/


DZ-150

DZ-115

۱۵
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DZ-53

۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

DZ-55
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-150/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-115/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-53/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-55-2/


DZ-144DZ-121

۱۶

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

DZ-140
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

DZ-184
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۷

https://www.dezhdoor.com/product/dz-144/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-144/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-184/


DZ-84

۱۸
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

DZ-206
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

DZ-77
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

DZ-99
۱۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-84-3/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-77/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-99/


DZ-57

۱۹

۱۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان

DZ-250
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

DZ-93
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

DZ-256
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-57-2/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-93/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-57-2/


DZ-166DZ-182

DZ-61DZ-198

۲۰

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-166/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-182/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-61-5/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-198/


DZ-155

DZ-197DZ-35

۲۱

۱۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DZ-191

۱۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-155/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-197/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-35/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-155/


DZ-87

DZ-142DZ-122

۲۲

۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان

DZ-126
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-87/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-142/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-122/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-87/


DZ-170DZ-242

DZ-154DZ-92

۲۳

۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-170/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-242/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-154/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-92/


DZ-33DZ-110

DZ-59DZ-162

۲۴

۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-33/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-110-2/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-59/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-162/


DZ-186

DZ-138DZ-204

DZ-29

۲۵

۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-186-2/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-138/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-204/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-29/


DZ-152DZ-180

DZ-199 DZ-190

۲۶

۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-152/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-180/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-199/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-190/


DZ-160

۲۷

DZ-120

DZ-118 DZ-1101

۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-160/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-120/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-118-2/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/


۲۸

DZ-143DZ-111
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

DZ-1024
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1024/


۲۸

DZ-149
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

DZ-173
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DZ-214

DZ-209
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-149/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/


۲۸

DZ-161 DZ-163

DZ-88

۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DZ-62

۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/


۲۸

DZ-147 DZ-195

DZ-70 DZ-73

۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۱۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1101/


ورق چهارچوب ۱/۵ میل 
رنگ رویه الکترواستاتیک کوره ای

قفل اصلی ۴ زبانه و کمکی ۳ زبانه قفل کالی ترکیه
ابعاد ۲۱۰ در ۱۰۵ سانتیمتر 

 کالف  ۱/۲۵ میل
تغییر دستگیره و درکوب بصورت سفارشی 

۵ سال گارانتی قفل ها 
۱۰ سال خدمات پس از فروش 

با ۳ پین گاوصندوقی
دارای ۳ لوالی ترک

 

ورق رویه فوالدی ۱/۲۵ میلیمتر 
چهارچوب ۱۶ سانت

یراق و دستگیره ایرانی سری درجه یک
ورق فوالدی سرتاسری با ضخامت ۰/۷ میل

 بعالوه ۷ قوطی افقی ۲*۳
تحویل ۲۵ روزه

دارای قفل پستچی
دارای یونولیت در فضاهای خالی جهت عایق صوتی

 و حرارتی
قابلیت تغییر ابعاد به صورت سفارشی

قابلیت ضد دیلم کردن چهارچوب و کالف به صورت 
سفارشی

دژ درب   
 

dezhdoor

تولید و واردات انواع درب

۰۲۱۵۵۶۲۰۷۷۷
۰۹۱۲۳۲۵۸۷۶۲

تهران ،خیابان خیام،ساختمان وین
طبقه اول،پالک ۱/۱

درب های ضد سرقت رویه فلز (فلزی)

www.dezhdoor.com

۲۹

https://www.dezhdoor.com/


DZ-125

۳۰

۸،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

DZ-117
۱۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان 

۱۰،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

۶،۲۰۰،۰۰۰ تومان 
DZ-417

DZ-225

اکونومی درجه یک

https://www.dezhdoor.com/product/dz-125/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-117/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-117/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-125/


۳۰

DZ-152 DZ-155

DZ-127
۵،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

۱۷،۹۰۰،۰۰۰ تومان 

DZ-74
۱۰،۹۰۰،۰۰۰ تومان

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-152/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-155/


DZ-151
۱۰،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

DZ-129
۱۰،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

https://www.dezhdoor.com/product/dz-125/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-129/


نمونه طرح های قابل اجرا برای درب های رویه فلز (سری درجه یک )



دژ درب   
 

dezhdoor

تولید و واردات انواع درب

۰۲۱۵۵۶۲۰۷۷۷
۰۹۱۲۳۲۵۸۷۶۲

تهران ،خیابان خیام،ساختمان وین
طبقه اول،پالک ۱/۱

درب های ضد سرقت البی 

ورق چهارچوب ۱/۵ میل 
رنگ رویه الکترواستاتیک کوره ای

قفل اصلی ۴ زبانه و کمکی ۳ زبانه قفل کالی ترکیه
ابعاد ۲۱۰ در ۱۰۵ سانتیمتر 

 کالف  ۱/۲۵ میل
تغییر دستگیره و درکوب بصورت سفارشی 

۵ سال گارانتی قفل ها 
۱۰ سال خدمات پس از فروش 

با ۳ پین گاوصندوقی
دارای ۳ لوالی ترک

 

چهارچوب ۱۸ سانت
یراق و دستگیره ایرانی سری درجه یک

ورق فوالدی بصورت سرتاسری و قوطی کشی جهت
استحکام

تحویل ۳۰ روزه
دارای قفل پستچی

دارای یونولیت در فضاهای خالی جهت عایق صوتی
 و حرارتی

قابلیت تغییر ابعاد به صورت سفارشی
قابلیت ضد دیلم کردن چهارچوب و کالف به صورت 

سفارشی

www.dezhdoor.com

۳۱

https://www.dezhdoor.com/


DZ-170DZ-153

DZ-112DZ-208

۳۲

۲۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان ۱۸،۹۰۰،۰۰۰ تومان 

۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-170/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-153/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-112/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-208/


DZ-149DZ-148

DZ-1032DZ-1029

۳۳

۳۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان  ۲۲،۱۹۰،۰۰۰ تومان 

۳۷،۸۰۰،۰۰۰ تومان  ۳۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

https://www.dezhdoor.com/product/dz-149/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-148/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1032/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1029/


DZ-172DZ-1022

DZ-1093DZ-1098

۳۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان ۳۴ ۳۴،۸۰۰،۰۰۰ تومان 

۳۶،۵۰۰،۰۰۰ تومان  ۳۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

https://www.dezhdoor.com/product/dz-172/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1022/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1093/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-1098/


DZ-188DZ-156

DZ-164DZ-196
۳۵ ۳۵،۵۰۰،۰۰۰ تومان ۳۹،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

۴۷،۸۰۰،۰۰۰ تومان ۳۶،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

https://www.dezhdoor.com/product/dz-188/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-156/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-164/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-196/


DZ-165
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

DZ-1027

DZ-1021

۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-164/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-164/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-164/


ام دی اف ۱۰ میل
پهنای چهارچوب ۱۸ سانت 

روکش طبیعی چوب (راش و گردو)
یراق و دستگیره ترکیه ای

ورق فوالدی بصورت سرتاسری و قوطی کشی
 جهت استحکام

قابلیت تغییر دستگیره و درکوب به صورت سفارشی
دارای قفل پستچی
 ۴ پین گاوصندوقی

قابلیت تغییر ابعاد بصورت سفارشی
قابلیت ضد دیلم کردن چهارچوب و کالف 

 ورق چهارچوب ۱/۵ میل
رنگ رویه پلی یورتان ( برند گنج ترکیه )

قفل اصلی ۴ زبانه و کمکی ۳ زبانه  قفل کالی ترکیه 
ابعاد ۲۱۰ در ۱۰۵ سانتیمتر

 کالف ۱/۲۵ میل
 تحویل ۲۵ روزه

۵ سال گارانتی قفل ها
 ۱۰ سال خدمات پس از فروش

دارای یونولیت در فضاهای خالی جهت عایق صوتی
 و حرارتی

دارای ۳ لوالی ترک

درب های ضد سرقت ترک

دژ درب   
 

dezhdoor

تولید و واردات انواع درب

۰۲۱۵۵۶۲۰۷۷۷
۰۹۱۲۳۲۵۸۷۶۲

تهران ،خیابان خیام،ساختمان وین
طبقه اول ، پالک ۱/۱

www.dezhdoor.com

۳۶

https://www.dezhdoor.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa/
https://www.dezhdoor.com/%d9%82%d9%81%d9%84-%d9%be%d8%b3%d8%aa%da%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa/
https://www.dezhdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%af%db%8c%d9%84%d9%85/
https://www.dezhdoor.com/%d9%82%d9%81%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa/
https://www.dezhdoor.com/high-security-door-dimensions/
https://www.dezhdoor.com/


DZ-601

DZ-554DZ-602

DZ-555

۳۷

۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-601/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-554/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-602/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-555/


DZ-551DZ-552

DZ-603DZ-553

۳۸

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-551/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-552/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-603/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-553/


DZ-558DZ-550

DZ-559DZ-557

۳۹

۴۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان۳۹،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-558/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-550/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-559/
https://www.dezhdoor.com/product/dz-557/


۴۰

DZ-604
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://www.dezhdoor.com/product/dz-603/


دژ درب   
تولید و واردات انواع درب 

۰۲۱۵۵۶۲۰۷۷۷
۰۹۱۲۳۲۵۸۷۶۲

تهران، خیابان خیام، ساختمان
وین طبقه اول، پالک ۱/۱

www.dezhdoor.com

dezhdoor

https://www.dezhdoor.com/

