
 



 



 



 



 

 

 محصوالت ما شامل :

 کرکره ھای برقی سکشنال -
 کرکره ھای برقی گالوانیزه -
کرکره ھای برقی آلومینیومی و پرده  -

 ھای برقی
 درب ھای اتوماتیک -
درب ھا و پرده ھای ضد حریق  -

 (خروج اضطراری)
 سریع صنعتی  PVCکرکره ھای  -
 درب ھای ویالیی -
 گیت ھای کنترل ورود و خروج -
 بیمارستانی و ھرماتیکدرب ھای  -
 رمپ ھای بارگیری -

 



 



 



 

 ویژگی ھای کلی درب ھای سکشنال

درب ھای سکشنال با استفاده از پنل ھای ضخیم کھ با مواد داخلی پلی اورتان عایق 
و سپس اجرا  شده است تولید می شود و بر طبق جزئیات دیوار،سقف و غیره طراحی

می شود ،ھمچنین بھ دلیل حرکت پنل ھا در زیر سقف بیشترین فضای ممکن را در 
 اختیار ما قرار می دھد .

 می باشد ارتفاع قابل اجرا 5500mmعرض در  mm 7500تا ابعاد  -
 قابلیت حفظ دمای محیط داخل و عایق  -
پلی رول فرمینگ شده و با ماده  mm 0.5پنل ھا از ورق ھای گالوانیزه  -

 اورتان فضای داخل پنل پر شده 
در قسمت ھای باال ، انتھا ،کناره ھا و محل اتصال پنل ھا از الستیک  -

 ھای درزگیر استفاده شده تا تمامی درزھا پوشانده شود 
 مقاوم در برابر سرقت و اھرم قرار دادن درب بھ سمت باال -
صورت و مقاوم سازی در شرایط جوی بادھای شدید (در قابلیت تقویت  -

 سفارش )
 ھنگام قطع برق خالص کردن موتور و بازو بستھ کردن بھ آسانی -

 اتصاالت و قطعات بھ روش گالوانیزه گرم و بر اسال استاندارد اروپا تولید شده است

بوسیلھ سیستم ایمنی پنماتیک در زمان بستھ شدن درب اگر بھ جسمی و مانعی برخورد کند   
. بالفاصلھ متوقف شده و بھ باال برمی گردد  

 پنل ھا 
استدوطرف فلز و مابین آنھا با پلی اورتان عایق گردیده  -  
رنگ اپوکسی خاص وجال دھنده -  
بدون انتشار گازھای سمی کلروفلوئوروکربن در تولید آن -  
بدون ھیچ درزی در بیرون درب -  

قرقره ھا و رول ھای حرکتی از ماده پلی آمید تولید شده است کھ این امر باعث طول عمر 
. می شود و اسنھالک کم باال و بی صدایی درب  

و جزئیات محل تولید و نصب می شود  بھای دور محور بر اساس متراژ درقرقره و فنر 
درب خواھد شد ) کھ این امر باعث افزایش طول عمر در باز و بستھ شدن 20000-100000(  



 



 

د کامل محل از فضای ین محصول در مراکزی کھ نیاز بھ دیا
 خارج باشد بسیار کاربردی بوده و توصیھ تمام طراحان می باشد

این محصول با چھارچوبھای آلومینیومی آنودایز شده و قابلیت 
 ید می شود .میلیمتر تول 40مد نظر و با ضخامت رنگھای 

د نرتی چف می شوصوپروفیل ھا در زمان باز یا بستھ شدن بھ 
 کھ فضای خالی دیده و موجود نمی باشد .

 کرکره ھای سکشنال دید کامل



 



 



 

         کرکره ھای جمع شونده ( رول آپ ) 

این درب ھا با موتورھای توب ( لولھ ای ) بھ کار گرفتھ می شوند و این متورھا وابسطھ بھ 
متراژ دھنھ بزرگ یا کوچکتر استفاده می شود و در زمان قطع برق بھ صورت دستی قابل 

 حرکت می باشد .

 این محصول بصورت عمودی باز و بستھ می شوند و فضایی را در سطح اشغال  نخواھند 
کرد. بوسیلھ این مدل در داخل و بیرون گاراژ حداکثر فضای خالی در اختیار شما قرار داده 

خواھد شد ، با کرکره ھای برقی رولی نھ فضای سطح و نھ فضای سقف اشغال خواھد شد کھ 
این امر در انبارھا بسیار می تواند اھمیت خود را نشان دھد، پروفیلیست با تولید پروفیل ھای 

  گالوانیره در تیپ ھای زیر ایمنی و مقاومت باالیی را تظمین می کند
Pro 110                 ورق -  
Pro 110    پانچی – طوری -  

Pro 110              درز دار -  
        پروفیلیست با تولیدات خود بھ محل اجرا راحتی و ایمنی را بھ ارمغان می آورد و

در صورت نیاز نیز با پروفیل ھای توپر گالوانیزه می توان نیاز مصرف کننده را در جھت 
 عایق ھوای داخل برآورده کرد .

 ( ST77 گالوانیزه تو پر) ، (ST100   گالوانیزه تو پر پھن) 
بھ واسطھ تولیدات با کیفت و دقیق می توانیم در ابعاد بزرگی ھمچون  10*10 متر طول نیز با 

 مقاومت و ایمنی باال و با استاندارد ھای الرم فضای مورد نظر را پوشش دھیم
و ھمچنین رنگ کوره ای الکترو استاتیک در رنگھای بسیار متنوع یکی دیگر از ویژگی ھای 

 مھم این محصول ما می باشد



 

                                                                                                          
میلیمتر تولید می شود . 1.1میلیمتر ،  0.8در ضخامت ھای   

متر مربع ) 100( متر عرض قابل نصب و اجرا می باشد10متر ارتفاع*10تا ابعاد   
ر باالبر اساس رال رنگ تنوع بسیا  

دارد  وجود بوسیلھ رنگ الکترواستاتیک امکان نصب برچسب ھا و نقاشی ھای تبلیغاتی  

                                                                                
میلیمتر تولید می شود . 1.1میلیمتر ،  0.8در ضخامت ھای   

متر مربع ) 100( نصب و اجرا می باشد متر عرض قابل10متر ارتفاع*10تا ابعاد   
  بر اساس رال رنگ تنوع بسیار باال

 رنگ الکترواستاتیک 

میلیمتر تولید می شود 1.3در ضخامت   
متر مربع ) 100( اجرا می باشدمتر عرض قابل نصب و 10متر ارتفاع*10تا ابعاد   

  بر اساس رال رنگ تنوع بسیار باال
دارد وجود بوسیلھ رنگ الکترواستاتیک امکان نصب برچسب ھا و نقاشی ھای تبلیغاتی  

                                                                              
میلیمتر تولید می شود . 0.6میلیمتر ،  0.4در ضخامت ھای   

 داخل ورق ھای گالوانیزه رول فرمینگ از ماده پلی اورتان تزریق می گردد 
  بر اساس رال رنگ تنوع بسیار باال

دارد وجود بوسیلھ رنگ الکترواستاتیک امکان نصب برچسب ھا و نقاشی ھای تبلیغاتی  

                                                                                
میلیمتر تولید می شود . 1.1میلیمتر ،  0.8در ضخامت ھای   

متر مربع ) 100( قابل نصب و اجرا می باشد متر عرض10متر ارتفاع*10تا ابعاد   
  بر اساس رال رنگ تنوع بسیار باال

 رنگ الکترواستاتیک 



 

درب کرکره برقی فوالدی یا گالوانیزه با استفاده از 
 تیغه ھای آھنی آبکاری قلع (گالوانیزه) فرمینگ

، اگر بخواھیم مقایسه  می شوندساخته و شده 
ای بین درب ھای کرکره برقی که از تیغه ھای 

 آلومینیومی یا تیغه ھای فوالدی گالوانیزه استفاده
می کنند انجام دھیم ، تیغه ھای فوالدی سنگین 
تر ھستند ، برای جلوگیری از ایجاد صدا نیاز مند 

اما در عین حال  می باشندنصب با دقت بیشتری 
  دارند  برنده و تیز مقاومت باالتری در برابر عوامل

به عنوان مثال می توان :  تیغه کرکره فول پانچ
از درب کرکره برقی فوالدی یا گالوانیزه با تیغه 

ویا کرکره فول پانچ برای درب ورودی پاساژھا 
اماکنی که نیاز ھست که داخل محل دیده شود 

 . دمی گرداستفاده 



 



 

      درب ھای با ارتفاع بلند پی وی سی   پروفیلیست در اماکن با تردد باال و ترافیکی 
این امکان را فراھم می کند کھ با سرعت باالیی بازو بستھ شوند و درحفظ انرژی فضا؛ 

 ورود گردوخاک در مراکز صنعتی بسیار موثر بوده و مورد استفاده خواھد می باشد .
برای این محصول می توان در فضاھای داخل و خارج طراحی ھای متفارت با رنگ ھا و  

نشانھ ھای متنوع نصب شود کھ این مسئلھ بوسیلھ پرده  ھای پلیستر ایجاد می شود و 
ھمچنین از پرده ھای شفاف کھ کمکی خواھد بود بھ روشنایی فضا و دید بیشتر داخل و 

  خارج محل می توان استفاده کرد
 این محصول در درب ھای تخلیھ و بارگیری بسیار کاربردی می باشد

     تمامی ریل ھا و قطعات مکانیکی این محصول از گالوانیزه با بھترین کیفیت تولید شده 
است و بھ دلیل اینکھ مقاومت باالیی در مقابل باد ھای شدید داشتھ باشد در نقاط مشخص و 
ھمچنین نقاط وصل تکھ ھا بھ ھمدیگر از لولھ ھای گالوانیز بصورت نگھدارنده استفاده می 

 شود
با توجھ بھ درخواست و شفارش امکان نصب و وصل سیستم بھ اتوماسیون داخلی مجموعھ 

 می باشد .



 



 



 

خروج درتمامی اماکنی کھ کنترل تردد یک امر مھم می باشد /ورودکنترل با گیت ھای 
 قابل حل و اجرا می باشد

 باالیی داردبرای ھر حجمی از تردد و باز و بستھ شدن قابلیت  - 
  مجھز بھ کنترل سیستم آرام بند و عدم ضربھ در لحظھ باز شدن - 
  دارای سنسور تشخیص بازو بستھ شدن - 
  بر حسب نیاز قابلیت قفل و یا کنترل دستی دارد - 
 نصب دارد متر طول بصورت یک پارچھ قابلیت  6تا  - 
 سیستم ھای از راه دور کنترل و تشخیص خودرو را دارد - 



 

 گیت ھای امنیتی قارچی

، عملکرد سریع و باشد از این محصول توصیھ می شود زیرا با قابلیت ھایی ھمچون استحکام  داشتھ در شرایطی کھ در اماکن خاص نیاز بھ کنترل تردد با حساسیت باال
انھ ھا ،بیمارستان ھا ،مراکز خرید ،مراکز نظامی و می توان بھ وزارتخمی شود لھ اماکنی کھ بسیار درخواست مورد نظر فراھم خواھد شد . از جم کارایی باال شرایط
 امنیتی اشاره کرد .

لیت وصل بھ ویژگی ھای برجستھ این محصول را می توان در استھالک کم بھ دلیل سیستم ھیدرولیک یا پنوماتیک ،نصب و مونتاژ آسان برشمرد و ھمچنین قاب
دارد . را کنترل تردد و یا سیستم ھای دوربین ساختمان اتوماسیون داخلی  

 

 



 

 با درب ھای ریلی در ورود و خرج ساختمان حداکثر امنیت و فضای در دسترس خواھید داشت
می توان با خیالی آسوده مدت زمانی بلند از این  با نصب موتور مناسب محل و کاربری ساختمان 

 محصول بھره گرفت
د کھ براساس کاربری ندر دفعات بازو بستھ شدن متفاوت می باش 200.000- 40.000موتور ھا از 

ند شد .خواھ توصیھمحل   



 

بر روی درب  کنترل  راحت ترین مدل ھای نصب موتور و سیستمپر کاربرد ترین و یکی از  
ھمچنین امنیت باال و راحتی در نصب و  سرعت  درجھ می باشد کھ در این مدل  90 ھای 

می باشد محصولاین ی مھم فاکتورھا  



 

یکی از انواع درب ھای اتوماتیک در دنیای مدرن امروز می  کشویی اتوماتیک درب ھای    
باشند. این دربھا در بانکھا, مراکز خرید ,بیمارستانھا , داروخانھ ھا , ھتلھا ,سازمانھای دولتی 
وغیره استفاده زیادی دارند. درب ھای شیشھ ای اتوماتیک عالوه بر زیبایی باعث جلوگیری از 

گرد و غبار بھ محیط داخلی می شوند. درب ھای شیشھ ای ھدر رفتن انرژی و مانع ورود 
اتوماتیک جایگزین مناسبی برای در ب ھای لوالیی ھستند و بیشتر در مکانھای با تردد زیاد از 
این نوع درب ھا استفاده می گردد. عملکرد در این درب ھا توسط یک برد الکترونیکی کنترل 

ونیکی تشخیص داده می شود.عمل باز و بستھ می گردد و حضور افراد از طریق چشم الکتر
شدن درب ھم بھ وسیلھ موتور الکتریکی کھ از برد الکترونیکی فرمان می گیرد انجام می پذیرد 

نچھ آگفتھ می شود.  کانیکی درب ھای شیشھ ای اتوماتیک.بھ مجموعھ سیستم الکترونیکی و م
دیگر متمایز می سازد تفاوت در کھ درب ھای شیشھ ای اتوماتیک موجود در بازار را از ھم

  نوع و کیفیت سیستمھای الکترونیکی و مکانیکی آنھا می باشد
خود و ھمچنین رضایت مندی مشتریان از بھترین  تپروفیلیست در جھت عمر باالی محصوال

استفاده می کند کھ ھزینھ تامیرات نگھداری حداقلی را برای مصرف  ھای بازارقطعات و موتور
 کننده داشتھ باشد

با نصب قطعھ مخصوص درب ھا قابلیت این را خواھد داشت  ،در صورت درخواست مشتری
درجھ چرخش خواھد داشت و خروج  90کھ در شرایط اضطراری با یک ضربھ دربھا بصورت 

. اضطراری انجام خواھد شد  



 

با ضخامت  یدرب ھای گردان اتوماتیک پروفیلیست با بھره کیری از پروفیل ھای آلومینیوم 
 متر تولید می شود میلی2

و یا  بالھ 3 بالھ، 2ن ھمچنیاین محصول را می توان در رنگ ھای مختلف موجود در رال رنگ و 
 تولید کرد بالھ 4

 در شرایطی کھ مشتری درخواست داشتھ باشد نیز پروفیل ھا امکان تولید از استیل وجود دارد
 تمامی این ویژه گی ھا بر اساس جزئیات محل نصب بررسی و آنالیز شده و طرح آن توسط

 پروفیلیست بھ مشتری اعالم می گردد

 دکمھ اضطراری-
 کلید دستی-
 باتری ذخیره در زمان قطع برق-
 چراغ ھای داخلی-
 سنسور تشخیص مانع-



 

اتوماتیک در بسیاری از بخشھای بیمارستانی اجتناب ناپذیر می ھای ستفاده از درب ا    
باشند.گذرگاه ھای ورودی کھ بیشترین تردد مراجعھ کنندگان درآنھا صورت می پذیرد با نصب 

در آمد و شد بیماران و مراجعھ کنندگان گردیده و ھمچنین بھ  درب اتوماتیک موجب سھولت
دستگیره ھا مانع انتشار بیماریھای واگیردار می گردند.  دلیل عدم تماس دست افراد بادربھا و

دربھای اتوماتیک در بخشھای داخلی بیمارستانھا کاربردھای خاصی دارند و با مشخصات ویژه 
آن بخشھا طراحی و تولید می گردند. .فریم از آلومینیوم آنودایز شده می باشد وداخل با سرب و 

و روکش در از لمینیت آنتی باکتری یا ورق استیل یا فوم بر اساس محل مصرف پر می شود 
 بھ باز و بستھ شدن با سنسورھایی مجھز می گردند استفاده می شود کھ تمامی این مجموعھ ھا 

قابلیت  و ھمچنین بیمارستان می دھد تنوع رنگ درھای ھرماتیک اجازه دیزاین زیبایی برای 
ی،لوازم کنترل تردد،انواع بازوھای نصب ھر گونھ تجھیزات جانبی از قبیل قفل ھای برق

 ھیدرولیکی و پنجره با ھر ابعادی امکان پذیر می باشد



 

آنودایز  آلومینیوم درب ھای ھرماتیک ما بھ ویژگی ھای پروفیل ھای
بعد مجھز می باشند  3، عایق بندی کامل ،حرکت در  شده مخصوص 

طرف لنگھ ھای در از درزگیرھای  4ھرماتیک بودن در  و برای 
 . بھره می برد مخصوص الستیکی

Standart : EN 1026 / UNIEN 12207: 2000 



 



 

بین یک تا دو  درب ضد حریق نوعی از دربھا می باشند کھ در برابر انواع آتش سوزی
ساعت مقاوم ھستند این دربھا از نفوذ و گسترش آتش بھ محل ھای دیگر منزل یا محل 

کار وغیره جلوگیری می کنند..معموال چھارچوب درب ضد حریق از جنس فوالد و 
 و گالوانیزه با پوشش رنگ تمام کوره ای میباشد روکش درب از ورق فوالد 

دیوار محل نصب انتخاب و اساس ضخامت  درب ھای ضد حریق را می توانید بر
 داد .شفارش 

 
درب ضد حریق در ساختمانھا برای تأمین فرصت و زمان مورد نیاز برای افراد جھت فرار 

از آتش سوزی و ھمچنین برای محافظت از سازه و اجزای ساختمان استفاده می شود. این 
پلھ اضطراری ساختمان ھا نصب می دربھا دارای تأییدیھ آتش نشانی می باشد و در پاگرد 

شوند، وظیفھ محافظت از ساکنین در زمان آتش سوزی را دارند و در ساختار داخلی دربھای 
ضد حریق از پشم سنگ نسوز بھ عنوان عایق حرارتی استفاده شده و می توانند تا مدتھا پس 

 .از آتش سوزی از ورود آتش و دود بھ پلھ ھای اضطراری جلوگیری نمایند



 

پرده ھای ضد حریق پروفیلیست بھ منظور حفظ جان قربانیان گرفتار در داخل ساختمان 
 تولید شد

 در زمان وقوع آتش سوزی این محصول بھ کمک سیستم ھشدار و اطفای حریق بھ کار
 افتاده و بوسیلھ قرقره ھا رو بھ پایین آزاد میشود

 س پارچھ از الیاف شیشھ است وو جن ساعت است  4.5مقاومت پرده ھای در برابر آتش 
از پوشش پلیمر آلومینیوم میکرونیزه شده در دو طرف پارچھ استفاده شده است. پارچھ بھ 

 270درجھ سانتی گراد را برای مدت  ۱۰۰۰گونھ ای تولید و تست شده است کھ دمای 
 .  دقیقھ تحمل کند

 
      



 

 و سایز موجود میباشد کھ کاربری آن ھا نیز متفاوت استرمپ ھای بارگیری در انواع مدل 
رمپ بارگیری متحرک یکی از مدل ھای رمپ میباشد کھ بھ نام ھای دیگری نیز معروف 

  .میباشد..میتوان میزان ارتفاع رمپ متحرک را متناسب با مکان مورد نظر قرار داد
بخواھند لیفتراک را بھ داخل کانتین این رمپ اغلب در زمانی مورد استفاده قرار میگیرد کھ 

وارد کنند،بدین ترتیب انتقال بار نیز بھ راحتی صورت می پذیرد.استفاده از رمپ بارگیری 
 متحرک سبب افزایش بازدھی کار میشود.این رمپ از ویژگی ھای خاص و مزیت ھای بسیاری

  .برخوردار است و امکان مشکل در ھنگام عمکلرد آن غیر ممکن است
 

تلسکوپی مدلھای شفارشی دیگر تولید و  لوالیی،لبھ  پ ھای بارگیری در انواع رمپ ھای لبھ رم
 ارائھ می شود



 



 



 


