قیمت برحسب هر متر مربع 430 :تومان

آکاردئونی سه گل (ساده)
مشخصات کار:
 - 1کرکره این محافظ از تسمهای 5
در  20میلیمتر ساخته شده
است
 - 2تیرکهای عمودی کالف از
پروفیل  30در  50با ضخامت 2
میلی متر ساخته شده است.
 - 3ریل باال از ورق  2میلی متر
بصور ت خمکاری ساخته شده
است.
 - 4ریل پایین از نبشی  3و تسمه 3
که به شکل ناودانی ساخته
میشود
 - 5این نوع محافظ از سه ردیف
لوزی (گل) تشکیل شده است.
 - 6این لوزی ها با استفاده از
مفاصل (پرچهای  6میل در 3
سانت با گل پرچ  12میل) بروی
تیرک های عمودی با خزینه

مزایا:
.1
.2
.3
.4

کاری متصل شده اند.

قیمت مناسب
رنگ کوره ای درجه یک
سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
زمان سفارش و ساخت کوتاه مدت

 - 7ف اصله تیرکهای عمودی نسبت
به هم حدود  15سانتی متر
بوده.
 - 8وزن حدودی هر متر مربع 35
کیلو گرم

معایب:
 .1استحکام پایین
 .2لرزش و وزن پایین
 .3بدلیل فاقد خم بین هر ردیف گل دارای فضای خالی و دیلم
(تایلیور) پذیر میباشد.
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آکاردئونی سه گل
(چهارخم)

قیمت برحسب هر متر مربع 450 :تومان

مشخصات کار:
 - 1کرکره این محافظ از تسمهای 5
در  20میلیمتر ساخته شده
است
 - 2تیرکهای ع مودی کالف از
پروفیل  30در  50با ضخامت 2
میلی متر ساخته شده است.
 - 3ریل باال از ورق  2میلی متر
بصورت خمکاری ساخته شده
است.
 - 4ریل پایین از نبشی  3و تسمه 3
که به شکل ناودانی ساخته
میشود
 - 5این نوع محافظ از سه ردیف
لوزی (گل و چهار خم در
تیرکهای عمودی ) تشکیل

مزایا:
.1
.2
.3
.4

قیمت مناسب
رنگ کوره ای درجه یک
سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
بدلیل وجود خم در بین ردیف لوزی ها محافظ در برابر دیلم
(تایلیور) از استحکام قابل قبولی برخوردار است

شده است.
 - 6این لوزی ها با استفاده از
مفاصل (پرچهای  6میل در 3
سانت با گل پرچ  12میل) بروی
تیرک های عمودی با خزینه
کاری متصل شده اند.
 - 7فاصله تیرکهای عمودی نسبت
به هم حدود  15سانتی متر

معایب:
 .1لرزش و وزن پایین
 .2احتمال باز کردن محافظ از طریق پرچ مفاصل با استفاده از
دریل شارژی و قلم چکش ( البته با صدا )
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بوده.
 - 8وزن حدودی هر متر مربع 35
کیلو گرم

قیمت برحسب هر متر مربع 770 :تومان

آکاردئونی سه گل پرچ
مخفی
مشخصات کار:
 -1تسمهای عمودی از سه الیه تسمه تشکیل
شده است ( الیه سوم بروی پرچ قرار
گرفته که باعث مخفی شدن پرچ ها
میشود)
 - 2کرکره این محافظ از تسمهای 5
در  20میلیمتر ساخته شده است
 - 3تیرکهای عمودی کالف از پروفیل
 30در  50با ضخامت  2میلی متر
ساخته شده است.
 - 4ریل باال از ورق  2میلی متر
بصورت خمکاری ساخته شده است.
 - 5ریل پایین از نبشی  3و تسمه 3
که به شکل ناودانی ساخته میشود
 - 6این نوع محافظ از سه ردیف لوزی

( گل و چهار خم در تیرکهای

مزایا:
.1
.2
.3
.4
.5

عمودی ) تشکیل شده است.

قیمت مناسب نسبت به امنیت
رنگ کوره ای درجه یک
سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
بدلیل وجود خم در بین ردیف لوزی ها محافظ در برابر دیلم
(تایلیور) از استحکام قابل قبولی برخوردار است
بدلیل وجود تسمه سوم بروی پرچ تیرکهای عمودی
دسترسی به پرچ ها وجود ندارد و حفاظ از ایمنی بسیار
باالیی برخوردار است

معایب:
 .1فاصله در بین ردیف لوزی ها
 .2لرزش و وزن پایین
 .3بدلیل فاقد خم بین هر ردیف گل دارای فضای 3خالی و دیلم
(تایلیور) پذیر میباشد.

 - 7این لوزی ها با استفاده از مفاصل
(پرچهای  6میل در  3سانت با گل
پرچ  12میل) بروی تیرک های
عمودی با خزینه کاری متصل شده
اند.
 - 8فاصله تیرکهای عمودی نسبت به
هم حدود  15سانتی متر بوده.
 - 9وزن حدودی هر متر مربع  48کیلو
گر م

قیمت برحسب هر متر مربع 550 :تومان

آکاردئونی چهار گل (ساده)
مشخصات کار:
 - 1کرکره این محافظ از تسمهای 5
در  20میلیمتر ساخته شده
است
 - 2تیرکهای عمودی کالف از
پروفیل  30در  50با ضخامت 2
میلی متر ساخته شده است.
 - 3ریل باال از ورق  2میلی متر
بصورت خمکاری ساخته شده
است.
 - 4ریل پایین از نبشی  3و تسمه 3
که به شکل ناودانی ساخته
میشود
 - 5این نوع محافظ از چهار ردیف
لوزی (گل) تشکیل شده است.
 - 6این لوزی ها با استفاده از
مفاصل (پرچهای  6میل در 3
سانت با گل پرچ  12میل) بروی
تیرک های عمودی با خزینه

مزایا:

کاری متصل شده اند.

 .1رنگ کوره ای درجه یک
 .2سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
 .3فواصل خالی کم بین ردیف لوزی ها (گل ها)

 - 7فاصله تیرکهای عمودی نسبت
به هم حدود  15سانتی متر
بوده.
 - 8وزن حدودی هر متر مربع 45
کیلو گرم

معایب:
 .1بدلیل فاقد خم بین هر ردیف گل دارای فضای خالی و دیلم
(تایلیور) پذیر میباشد.
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آکاردئونی چهار گل پرچ
مخفی

قیمت برحسب هر متر مربع 850 :تومان

مشخصات کار:
 -1تسمهای عمودی از سه الیه تسمه تشکیل
شده است ( الیه سوم بروی پرچ قرار
گرفته که باعث مخفی شدن پرچ ها
میشود)
 - 2کرکره این محافظ از تسمه ای 5
در  20میلیمتر ساخته شده است
 - 3تیرکهای عمودی کالف از پروفیل
 30در  50با ضخامت  2میلی متر
ساخته شده است.
 - 4ریل باال از ورق  2میلی متر
بصورت خمکاری ساخته شده است.
 - 5ریل پایین از نبشی  3و تسمه 3
که به شکل ناودانی ساخته میشود
 - 6این نوع محافظ از سه ردیف لوزی
(گل) ت شکیل شده است.
 - 7این لوزی ها با استفاده از مفاصل
(پرچهای  6میل در  3سانت با گل
پرچ  12میل) بروی تیرک های
عمودی با خزینه کاری متصل شده
اند.

مزایا:

 - 8فاصله تیرکهای عمودی نسبت به

 .1رنگ کوره ای درجه یک
 .2پرچ مخفی بودن (جلوگیری از باز کردن پرچها از سمت نما
 .3سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ

معایب:
 .1بدلیل فاقد خم بین هر ردیف گل دارای فضای خالی و دیلم
(تایلیور) پذیر میباشد.
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هم حدود  15سانتی متر بوده.
 - 9وزن حدودی هر متر مربع  55کیلو
گرم

قیمت برحسب هر متر مربع 650 :تومان

آکاردئونی ایتالیایی
مشخصات کار:
 - 1کرکره این محافظ از تسمهای 5
در  20میلیمتر ساخته شده
است
 - 2تیرکهای عمودی کالف از
پروفیل  30در  50با ضخامت 2
میلی متر ساخته شده است.
 - 3ریل باال از ورق  2میلی متر
بصورت خمکاری ساخته شده
است.
 - 4ریل پایین از نبشی  3و تسمه 3
که به شکل ناودانی ساخته
میشود
 - 5این نوع محافظ از دو ردیف

لوزی (گل) با طور  1متر
تشکیل شده است.
 - 6این لوزی ها با استفاده از
مفاصل (پرچهای  6میل در 3
سانت با گل پرچ  12میل) بروی

مزایا:
.1
.2
.3
.4

تیرک های عمودی با خزینه

قیمت مناسب
رنگ کوره ای درجه یک
سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
زمان سفارش و ساخت کوتاه مدت

کاری متصل شده اند.
 - 7فاصله تیرکهای عمودی نسبت
ب ه هم حدود  15سانتی متر
بوده.
 - 8وزن حدودی هر متر مربع 45

معایب:
 .1بدلیل فاقد خم بین هر ردیف گل دارای فضای خالی و دیلم
(تایلیور) پذیر میباشد.
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کیلو گرم

آکاردئونی طرح پیچی
(شکوالتی)

قیمت برحسب هر متر مربع 600 :تومان

مشخصات کار:
 - 1کرکره این محافظ از تسمهای 5
در  20میلیمتر ساخته شده
است
 - 2تیرکهای عمودی کالف از
پروفیل  30در  50با ضخامت 2
میلی متر ساخته شده است.
 - 3ریل باال از ورق  2میلی متر
بصورت خمکاری ساخته شده
است.
 - 4ریل پایین از نبشی  3و تسمه 3
که به شکل ناودانی ساخته
میشود
 - 5این نوع محافظ از سه ردیف
لوزی (گل) و دو ردیف پیچ در
فضای بین لوزیها تشکیل شده
است.
 - 6این لوزی ها با استفاده از
مفاصل (پرچهای  6میل در 3

مزایا:
.1
.2
.3
.4

ظاهر زیبا
رنگ کوره ای درجه یک
سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
مستحکم بودن محافظ در برابر دیلم ( تایلیور)

سان ت با گل پرچ  12میل) بروی
تیرک های عمودی با خزینه
کاری متصل شده اند.
 - 7فاصله تیرکهای عمودی نسبت
به هم حدود  15سانتی متر
بوده.
 - 8وزن حدودی هر متر مربع 35

معایب:
 .1بدیل پیچ بروی تسمهای عمودی امکان پرچ مخفی شدن
این نوع محافظ وجود ندارد.
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کیلو گرم

آکاردئونی طرح با تسمه
نقشدار

قیمت برحسب هر متر مربع 760 :تومان

مشخصات کار:
 - 1کرکره این محافظ از تسمهای 5
در  20میلیمتر با تسمه
نقشدار ساخته شده است
 - 2تیرکهای عمودی کالف از
پروفیل  30در  50با ضخامت 2
میلی متر ساخته شده است.
 - 3ریل باال از ورق  2میلی متر
بصورت خمکاری ساخته شده
است.
 - 4ریل پایین از نبشی  3و تسمه 3
که به شکل ناودانی ساخته
میشود
 - 5این نوع محافظ از سه ردیف

لوزی (گل) و دو ردیف پیچ در
فضای بین لوزیها تشکیل شده
است.
 - 6این لوزی ها با استفاده از

مزایا:
.1
.2
.3
.4
.5

مفاصل (پرچهای  6میل در 3

ظاهر زیبا
رنگ کوره ای درجه یک
سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
مستحکم بودن محافظ در برابر دیلم ( تایلیور)

سانت با گل پرچ  12میل) بروی
تیرک های عمودی با خزینه
کاری متصل شده اند.

 - 7فاصله تیرکهای عمودی نسبت
به هم حدود  15سانتی متر
بوده.
 - 8وزن حدودی هر متر مربع 35

معایب:
 .1بدیل پیچ بروی تسمهای عمودی امکان پرچ مخفی شدن
این نوع محافظ وجود ندارد.
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کیلو گرم

آکاردئونی سه گل پرچ
مخفی تسمه نقشدار
( سه گل سلطنتی)

قیمت برحسب هر متر مربع 910 :تومان

مشخصات کار:
 -10تسمهای عمودی از سه الیه تسمه تشکیل
شده است ( الیه سوم بروی پرچ قرار
گرفته که باعث مخفی شدن پرچ ها
میشود) الیه سوم از تسمه نوع نقشدار
می باشد.
 - 11کرکره این محافظ از تسمهای 5
در  20میلیمتر ساخته شده است

 - 12تیرکهای عمودی کالف از پروفیل
 30در  50با ضخامت  2میلی متر
ساخته شده است.
 - 13ریل باال از ورق  2میلی متر
بصورت خمکاری ساخته شده است.
 - 14ریل پایین از نبشی  3و تسمه 3
که به شکل ناودانی ساخته میشود
 - 15این ن وع محافظ از سه ردیف لوزی
(گل و چهار خم در تیرکهای
عمودی ) تشکیل شده است.
 - 16این لوزی ها با استفاده از مفاصل
(پرچهای  6میل در  3سانت با گل
پرچ  12میل) بروی تیرک های
عمودی با خزینه کاری متصل شده
اند.

مزایا:
 .1امنیت معادل درب  3گل چهار خم با پرچ مخفی
 .2ظاهر سلطنتی و کامال نقشدار
 .3رنگ درجه یک به همراه پتینه

معایب:
 .1فاصله در بین ردیف لوزی ها
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 - 17فاصله تیرکهای عمودی نسبت به
هم حدود  15سانتی متر بوده.

 - 18وزن حد ودی هر متر مربع  48کیلو
گرم

قیمت برحسب هر متر مربع 980 :تومان

آکاردئونی پنج گل دوجداره
مشخصات کار:
 - 1کرکره این محافظ از تسمهای 5
در  20میلیمتر ساخته شده
است
 - 2تیرکهای عمودی کالف از
پروفیل  30در  60با ضخامت 2
میلی متر ساخته شده است.
 - 3ریل باال از ورق  2میلی متر
بصورت خمکاری ساخت ه شده
است.
 - 4ریل پایین از دو ردیف پروفیل
 20در  30و تسمه  3در کف به
شکل ناودانی تشکیل شده است.
 - 5این نوع محافظ از پنج ردیف
لوزی (گل) تشکیل شده است.
 - 6این لوزی ها با استفاده از
مفاصل (پرچهای  6میل در 5
سانت با گل پرچ  12میل) بروی
تیرک های عمودی با خزینه

مزایا:
.1
.2
.3
.4
.5

نداشتن فضای خالی برای قرار دادن دیلم ( تایلیور).
محافظ بسیار ایمن و کارامد.
رنگ کوره ای درجه یک.
سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
زمان سفارش و ساخت کوتاه مدت

معایب:
 .1پرچ مخفی نبودن.
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کاری متصل شده اند.
 - 7فاصله تیرکهای عمودی نسبت
به هم حدود  15سانتی متر
بوده.
 - 8وزن حدودی هر متر مربع 68
کیلو گرم

آکاردئونی پنج گل دو
جداره پرچ مخفی

قیمت برحسب هر متر مربع 1050 :تومان

مشخصات کار:
 - 1کرکره این محافظ از تسمهای 5
در  20میلیمتر ساخته شده
است
 - 2تیرکهای عمودی کالف ا ز
پروفیل  30در  60با ضخامت 2
میلی متر ساخته شده است.
 - 3ریل باال از ورق  2میلی متر
بصورت خمکاری ساخته شده
است.
 - 4ریل پایین از دو ردیف پروفیل
 20در  30و تسمه  3در کف به
شکل ناودانی تشکیل شده است.
 - 5این نوع محافظ از پنج ردیف
لوزی (گل) تشکیل شده است.
 - 6این لوزی ها با استفاده از
مفاصل (پرچهای  6میل در 5
سانت با گل پرچ  12میل) بروی
تیرک های عمودی با خزینه

مزایا:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

باال ترین امنیت
تمام لوزی بودن
پرچ مخفی بودن
نداشتن جای خالی برای دیلم ( تایلیور )
 4الیه تسمه عمودی که باعث باال رفتن وزن و نبود لرزش
در محافظ شده
سهولت باز و بسته کردن درب
کیفیت رنگ درجه یک
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کاری متصل شده اند.
 - 7فاصله تیرکهای عمودی نسبت
به هم حدود  15سانتی متر
بوده.
وزن حدودی هر متر مربع  78کیلو
گرم

قیمت برحسب هر متر مربع 1170 :تومان

آکاردئونی تمام گل سلطنتی
مشخصات کار:
 - 1کرکره این محافظ از تسمهای 5
در  20میلیمتر و نقشدار ساخته
شده است .
 - 2تیرکهای عمودی کالف از
پروفیل  30در  60با ضخامت 2
میلی متر ساخته شده است.
 - 3ریل باال از ورق  2میلی متر
بصورت خمکاری ساخته شده
است.
 - 4ریل پایین از دو ردیف پروفیل
 20در  30و تسمه  3در کف به
شکل ناودانی تشکیل شده است.
 - 5این نوع محافظ از پنج ردیف
لوزی (گل) تشکیل شده است.
 - 6این لوزی ها با استفاده از
مفاصل (پرچهای  6میل در 5
سانت با گل پرچ  12میل) بروی

مزایا:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ظاهر زیبا و سلطنتی
باال ترین امنیت
تمام لوزی بودن
پرچ مخفی بودن
نداشتن جای خالی برای دیلم ( تایلیور )
 4الیه تسمه عمودی که باعث باال رفتن وزن و نبود لرزش
در محافظ شده
سهولت باز و بسته کردن درب
کیفیت رنگ درجه یک به همراه پتینه
12

تیرک های عمودی با خزینه
کاری متصل شده اند.
 - 7فاصل ه تیرکهای عمودی نسبت
به هم حدود  15سانتی متر
بوده.
وزن حدودی هر متر مربع  78کیلو
گرم

قیمت برحسب هر متر مربع 450 :تومان

محافظ پروفیلی طرح
آجری
مشخصات کار:
 - 1کالف پروفیل  20در 40
 -2پروفیل های داخلی  20در  20با
ضخامت  2میلیمتر.

وزن ح دودی هر متر مربع  24کیلو

گرم

مزایا:
 .1امنیت باالی محافظ

معایب:
 .1شعاع ربع دایره باز شو درب
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محافظ پروفیلی طرح
مشبک

قیمت برحسب هر متر مربع 770 :تومان

مشخصات کار:
 - 3کالف پروفیل  20در 40
 -4پروفیل های داخلی  20در  20با
ضخامت  2میلیمتر.

وزن حدودی هر متر مربع  38کیلو
گرم

مزایا:
 .1امنیت باالی محافظ

معایب:
 .1شعاع ربع دایره باز شو درب
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متعلقات:
قیمت  170تومان

قفل مخفی:
این نوع از قفل مخصوص درب آکاردئونی است.

============================================
قیمت  80تومان

دستگیره فانتزی:

این نوع دستگیره مخصوص درب آکاردئونی است.
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