
 

 

 درب اتوماتیک فروشگاهی

افزاید و یکی از اجزاء اصلی هر فروشگاهی که بر زیبایی آن می)Automatic shop door:(درب اتوماتیک فروشگاهی

درب  ها ازباشد، امروزه در بیشتر فروشگاهشود مشتریان بیشتری جذب فروشگاه شوند شکل و ظاهر درب آن میباعث می

 توماتیکدرب ا شود تا تردد با سهولت انجام گیرد و امنیت فروشگاه تأمین شود، استفاده ازاستفاده می اتوماتیک فروشگاهی

راحتی به فروشگاه شود نمای فروشگاه زیباتر به نظر برسد و افراد سالمند و ناتوان بتوانند بهبرای فروشگاه موجب می

درب اتوماتیک  شوند در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعها در انواع مختلفی تولید میمراجعه نمایند این درب

 .های نصب و فروش آن در شهرهای بزرگ آشنا نماییمو نمایندگی فروشگاهی

 انواع درب اتوماتیک فروشگاهی

فروشگاه یکی  اندازه و موقعیتتوان با توجه بهها و انواع مختلفی هستند که میدارای مدل های اتوماتیک فروشگاهیدرب

 :اند ازعبارت درب اتوماتیک فروشگاهی هایها را انتخاب کرد. برخی از مدلاز آن

 باشد این ای میگیرد درب کرکرهها مورداستفاده قرار میهایی که برای فروشگاهیکی از درب :ایدرب کرکره

 ای اتوماتهای کرکرهدرب کنند و از امنیت باالیی برخوردارند،توبوالر کار می وسیله موتورهای ساید یاها بهدرب

هایی همچون ها از آلومینیوم یا گالوانیزه است و مجهز به سیستمهای متفاوتی هستند که جنس آنخود دارای مدل

 .، زنجیر خالص کن دستی و... هستندUPSترمز اضطراری، 

 گیرد ها مورداستفاده قرار میهای اتوماتیکی که برای فروشگاهاز درب نوعی دیگر :درب گرد و نیمه گرد

ها بسیار زیبا و لوکس است و استفاده از این درب افزایش باشند ظاهر این دربدایره میهای گرد و نیمدرب

 360ت اند دارای حرکشدههایی که به شکل گرد ساختهچشمگیری در میزان مشتریان فروشگاه خواهد داشت. درب

های باشد در مقابل دربلنت دیگر متحرک می 4لنت آن ثابت و  4لنت برخوردارند که  8باشند و از درجه می

 180ها نیز باشد و میزان پوشش آنعدد دیگر متحرک می 2لنت هستند که دوتای آن ثابت و  4دایره دارای نیم

 .شوندباز و بسته می خوان و یا سنسوروسیله کارتها بهدرجه است هردو این درب

 ها باشند که در بیشتر فروشگاهمی ایهای شیشهدرب های اسالیدی یا ریلی نیز نوعی ازدرب :اسالیدی

ها را تنظیم کرد و توان سنسور آنها دارای سرعت باالیی هستند و میگیرند این دربمورداستفاده قرار می

شوند ها در دو شکل تک جداره و دوجداره عرضه میدرب زمان باز و بسته شدن درب را مشخص کرد، اینمدت

باشند. استحکام و طول عمر عرض میکنند بسیار مناسب فضای کمکه فضای کمی را اشغال میو ازآنجایی

 .کنندهای اسالیدی بسیار باالست و خیلی دیر به تعمیر نیاز پیدا میدرب

 طرفه صورت یکها بهگیرند این دربها مورداستفاده قرار مینیز در فروشگاه ای لوالییهای شیشهدرب :لوالیی

 .کنندهای فروشگاهی اشغال میشوند اما معموالً فضای بیشتری نسبت به سایر دربو دوطرفه باز و بسته می

 در شهرهای مختلف درب اتوماتیک فروشگاهی های فروشنمایندگی 

ها مراجعه نمایید تا های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی درب اتوماتیک فروشگاهی برای خرید و نصب

در  درب اتوماتیک فروشگاهی های فروش و نصبشید، برخی از نمایندگیخرید و نصب مطمئنی داشته با

 :اند ازشهرهای بزرگ عبارت

o  نمایندگی ایران اتوماتیک در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن

 09121383250تلفن فروش:  021 5541821. تلفن ویژه: 681مکان، فاز سوم مرکزی، پالک 

o بگیرید تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان 

https://automatdoor.com/category/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://www.drsdoors.com/commercial/automatic-sliding/
https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%b3%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84/
https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%b3%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84/
https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%b3%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84/
https://automatdoor.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://automatdoor.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://automatdoor.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://automatdoor.com/category/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/
https://automatdoor.com/category/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/
https://automatdoor.com/door-automatic-glass/
https://automatdoor.com/door-automatic-glass/
tell://+9855441824/
tell://+9855441824/


 

 

 


