
 

 671پ-غربی2فاز-بازار بزرگ آهن مکان-بعد از پل صنیع خانی-آدرس:اتوبان آزادگان

 WWW.DORIS-CO.COMسایت : 

 -55580577-55580575تماس:تلفن 

 کلیه محصوالت این شرکت دارای یک سال گارانتی تعمیر می باشند.

 

 

 )مسئولیت محدود(شرکت فنی مهندسی ارمغان نوین دوریس

 )ریال(  همکار قیمت شرح کاال

 لیست قیمت اپراتور های شیشه برقی

1 OPTEX DN100-DW 55/000/000 

2 OPTEX DN100-D 50/000/000 

5 BECKER )سنسور موتوردانکر)بهمراه قفل موتور zen/Zensafe 42/000/000 متری4ریل 

4 BECKER )سنسور موتوردانکر)بهمراه قفل موتور zen/Zensafe 40/000/000 متری5ریل 

 57/000/000 تلسکوپی دو طرفه 5

 52/000/000 تلسکوپی یک طرفه 1

 لیست قیمت سازه های خاص

 لیست قیمت لوازم جانبی درب های اتوماتیک شیشه ای

 optex brussless 7/000/000وات  688موتور  7

 optex brussless 4/000/000وات  58موتور  0

 11/800/000 ولتdunker 635524موتور  9

 optex DN100 9/000/000کنترل باکس  68

 5/000/000 کلید دیجیتال و ریموت 66

 M5 888/458تسمه 62

 888/558 فابریک/طرحM8تسمه  65

 888/68 خار 64

 888/68 تفلون 65

 brussless 888/888/5موتور  61

 888/888/1 عددoptex CH05(6)ریل و کاور  67

 888/558/2 ریل و کاور البل فابریک به همراه کاور آنادایز نقره ای مات)متری( 69

 888/988/6 متر ( 7متر ،  1متر ،  5متر ،  4متر ،  5ریل و کاور البل طرح )  28

 MICROWAVE  888/588/2مدل optex سنسور باالی درب  26

 888/888/7 )خطی( INFRAREDمدل optex سنسور بین درب 22

 zen & zensafe  (combo) 888/088/66 سنسور 25

 888/888/5 هنگر.هرزگرد.استپ انتهایی.البل(4پک هنگر) 24

 88/088/2 پک باطری 25
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 888/588/2 س 1س کف  5/5فریم درب اتوماتیک شیشه ای پروفیل بغل  21

 888/788/2 س 0س  کف  5/5درب اتوماتیک شیشه ای  پروفیل بغل  فریم 27

 888/088/2 س 1س کف  1فریم درب اتوماتیک شیشه ای  پروفیل بغل  20

 888/988/2 س0س کف  1فریم درب اتوماتیک شیشه ای  پروفیل بغل      29 

 888/888/5        س68س کف  5/5فریم درب اتوماتیک شیشه ای پروفیل بغل  58

 888/188 می باشد(  Uوسط دهنه آلومینیوم )متر طول( ) شامل فریم بغل ، درپوش و  56

 888/458 کاور پشت آلومینیوم  )متر طول( 52

 888/188 ستون مادون )متر طول( 55

 888/558  آلومینیوم درب اتوماتیک شیشه ای رنگی ) کیلو گرم ( 54

 888/298 شیشه ای خام ) کیلو گرم (آلومینیوم درب اتوماتیک  55

 نقره ای طالیی دودی و مسی (688*248گندمی( )ابعاد استاندارد-مات-لیست قیمت لت فریم استیل)براق

 888/088/0 888/888/9 888/588/9 س  1س کف  5/5فریم استیل پروفیل بغل  51

 888/088/0 888/588/9 888/588/68 س  0س کف  5/5فریم استیل پروفیل بغل  57

 888/288/68 888/088/9 888/888/66 س   1س کف    1فریم استیل پروفیل بغل    50

 888/288/66 888/888/66 888/588/62 س   0س کف    1فریم استیل پروفیل بغل    59

 888/888/6 وسط دهنه استیل )متر طول( 48

 888/888/6 کاور پشت استیل به همراه پروفیل آلومینیوم )متر طول( 46

 888/888/6 کاور پشت استیل بدون پروفیل آلومینیوم )متر طول( 42

 888/888/6 )متر طول(البل استیل کاری کاور اپراتور  45

 888/888/6 ستون مادون )متر طول( 44

 یراق آالت درب  شیشه ای

 تماس ریل دستی )متر طول( 45

 تماس قرقره )فریم( 41

 تماس قرقره )شیشه( 47

 تماس قفل پادری 40

 تماس دستگیره 49

 تماس قفل کمری 58

 تماس فرانسوی 685قفل  56
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 تماس آلمانی  686.682.685یراق لوال  52

 تماس فرانسوی  686.682.685یراق لوال  55

 تماس لوالی درب )فریم( 54

 تماس دار )شیشه( پاست 686لوال  55

 تماس استپ پرشیا 51

 تماس استپ تهران 57

 تماس استپ اسپیکو 50
87
59 

 تماس متری 1 پاسار یو / تخم مرغی )شاخه ای(

 تماس پاسار دوتیکه سفید/شامپاینی )شاخه ای( 18

 تماس پاسار پایه کوتاه/ پایه بلند )شاخه ای( 16

 تعمیر انواع مدار درب اتوماتیک

 888/788 منبع تغذیه کنترل باکس چینی 12

 888/788 چینیمدار کنترل باکس  15

 888/588/2 منبع تغذیه البل 14

 888/588/2 مدار کنترل البل 15

 Brushless 888/588/6موتور 11

 Encoder 888/588/5موتور دانکر  17

 888/888/7 موتور دانکر گیربکس 10

 

 888/258 )متری(کال مات 19

 888/988  18تا عرض  راه و مات 78

 888/088/6 18راه و مات از عرض  76

 888/988 18لوگو ارگانی تا عرض  72

 888/088/6 18لوگو ارگانی از عرض  75

 روزه5 روزه6 ساعتی میل   )متر مربع( 68شیشه سکوریت 

 888/088 888/058 888/988 (568*655شیشه سفید) 74

 تماس تماس تماس شیشه برنز 71

 تماس تماس تماس شیشه  دودی 77
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 تماس تماس تماس شیشه ساتینا 70

 تماس تماس تماس شیشه سوپرکلییر 79

 

 

هزار تومان به قیمت  58مبلغ 48/2می باشد به اضاء هر سانت هزارتومان و در ارتفاع بیشتر از 6*2.4:  ابعاد استاندارد فریم 6توجه

 فریم اضافه خواهد شد.

 متعلقات از جمله مویی ، الستیک وسط دهنه ، تسمه و تفلون روی پک می باشد.: کلیه 2توجه


