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شرکت هگمتان درب امیر در سال  1392بهمنظور تولید دربهای مقاوم در برابر حریق تأسیس گردید و تاکنون راه پرفراز و نشیب
رشد و پیشرفت تکنولوژی در کشور را با همراهی مدیران و متخصصین علوم فناوری اطالعات و ارتباطات پیموده است.
همواره اهداف مدیران متعهد و همکاران متخصص ما بر شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات بهینه مبتنی بر پیشرفتهترین
تکنولوژیهای روز دنیا به سراسر کشور میباشد.
بدیهیاست باالبردن کیفیت محصوالت ارائه شده در چهارچوب استانداردهای منتشر شده در دنیا ،امری نیست که بهطور اتفاقی
حاصل گردد .لکن دیدگاه بلندمدت در تحقیق ،تولید ،عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار است ،نگرشی که به
تأیید آنچه انجامگرفتهاست برای شرکت هگمتان درب امیر تخصص و برای مشتریان آن رضایت را بههمراه داشتهاست.
امیداست که تجربه و تخصصمان در راستای برآوردن هرچه بهتر نیازهای مشتریان گرامی و سرافرازی و خودکفایی کشور
عزیزمان در زمینه دربهای مقاوم مفید واقع گردد.
* افتخارات :
این شرکت مفتخراست به :
 کسب اولین پروانه بهرهبرداری در زمینه تولید دربهای مقاوم در برابر حریق از سازمان صنایع و معادن
 عضو کمیته تدوین استاندارد دربهای مقاوم در برابر حریق در سازمان ملی استاندارد ایران
 دارای تأییدیه آتشنشانی مبتنی بر مقررات ملی ساختمان
 دارنده لوح ثبت در سایت رسمی آتشنشانی
 اخذ گواهینامههای فنی بینالمللی و گواهینامههای ملی

آدرس کارخانه  :همدان ،شهرک صنعتی بوعلی  ،بلوار سوم  ،خیابان  ، 32تلفن  3 :ـ 081/34384030
آدرس دفتر مرکزی  :تهران ،شهرک غرب خیابان ایران زمین ،گلستان جنوبی ،ساختمان زمرد ،طبقه  ، 5واحد  17تلفن  88570306 :و 021 /88570305

WWW.AMIRDARB.COM

بسمه تعالی
تـاریـخ :
شمـاره :
پیوست :

شرکت هگمتان درب امیر ،تولیدکننده تخصصی درب های مقاوم در برابر حریق با برند امیر درب با تجربه  60ساله در زمینه
صنایع فلزی و شیت متال از سال  1392به منظور تولید دربهای مقاوم در برابر حریق در این حوزه واردشده و به عنوان دارنده
بیشترین گواهینامه های متعدد بین المللی در کشور ،در این راستـا با بهرهگیری از مهندسین توانمند و استفاده از دستگاههای به
روز در طول سالیان اخیر  9سرتیفیکیت از شرکت  efectisفرانسه(شعبه استانبول) دریافت نموده و بهعنوان یکی از شرکتهای
قدرتمند در این زمینه ،تنوع گستردهای را در سبد محصوالت قابل عرضه به بازارهای داخلی و بینالمللی ارائه کرده می باشد.
محصوالتی اعم از :
 تولید نسل نوین دربهای مقاوم به سرقت مطابق با تکنولوژی مدرن و دارای قابلیت مقاومت در برابر حریق
 دربهای تک لنگه گالوانیزه با مقاومتهای  240،180، 120، 90دقیقه در برابر حریق
 درب تک لنگه روغنی با مقاومت  120دقیقه در برابر حریق
 درب تک لنگه گالوانیزه با روکش دکوراتیو مقاوم در برابر حریق
 درب تک لنگه گالوانیزه شیشهخور مقاوم در برابر حریق
 دربهای یک و نیم لنگه و دولنگه گالوانیزه با میزان مقاومت های  60و  90دقیقه
الزم بذکر است استراکچر انحصاری ساخت دربهای با گواهینامههای  180دقیقه  ،با روکش دکوراتیو و شیشهخور
مقاوم در برابر حریق در کشور انحصاراً در اختیار این شرکت میباشد.
همچنین در محصوالت جدید از لوالی جدید پیچ و مهرهای  Dimond 2099با آبکاری استیل استفاده شدهاست که قابلیت
ریگالژ شش جهته را در هر زمان و پیش از بروز مشکل به سادهترین حالت فراهم آورده است که با افتخار اعالم میدارد این
مدل لوالی نوآورانه بهدست تیم قدرتمند مهندسی این شرکت طراحی ،تولید و صرفاً در انحصار برند امیر درب ثبت گردیده است
و دارای حق تقدم بینالمللی نیز میباشد.
شایان ذکر است کلیه محصوالت مقاوم به حریق برند بزرگ امیر درب به توصیه مهندسین این شرکت ،با ورق گالوانیزه تولیـد
میگردند و با استفاده از تجهیزات  Micro Engagementبه منظور آمادهسازی پیش از رنگ ویژه ورق های گالوانیزه و با
بهرهگیری از مجموعه ماشینآالت شستشو اتوماتیک و پوشش رنگ الکترواستاتیک در خط کانوایر  180متری با تجهیزات
پیشرفته آلمانی انجام میپذیرد و این مهم امکان ارائه  123ماه گارانتی رنگ به مشتریان شایسته امیر درب را فراهم آورده است.
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* نحوه ارائه خدمات
با توجه به اهمیت کاالی مقاوم در برابر حریق و همچنین تخصصی بودن فرآیند مشاوره فنی ،ثبت سفارش ،تولید محصول،
تحویل کاال و نصب کاال در محل اجرای پروژه ،مراحل ذیل با هماهنگی و همکاری کامل خریدار محترم و بدست کارشناسان و
مدیران متخصص این شرکت انجام میپذیرد و برای اطالع بهحضورتان اعالم میگردد:
 در ابتدا سرپرست تیم فنی با هماهنگی شخص کارفرما از محل پروژه اقدام به بازدید ،مشاوره فنی و ابعادبرداری نموده
و پس از بررسی تمامی جوانب ،پیشنهاد خود را در قالب صورتجلسه به خریدار ارائه نموده و ثبت سفارش توسط خریدار
صورت میپذیرد .با واریز مبلغ پیشپرداخت سفارش وارد روند تولید میگردد.
 یک نفر از کارشناسان فروش شرکت به عنوان کارشناس مستقیم برای ارتباط مداوم و پاسخگویی شایسته به مشتری
به ایشان معرفی میگردد.
 پس از ورود سفارش ثبت شده به خط تولید و پایان یافتن پروسه ساخت کاال ،هماهنگیهای الزم توسط کادر فروش با
خریدار محترم جهت تحویل سفارش صورت میپذیرد.
 تحویل کاال و تخلیه آن با حضور خریدار ( یا نماینده معرفی شده ایشان ) و سرپرست تیم نصب انجام میگیرد.
 در صورت درخواست خریدار برای انجام خدمات نصب درب توسط تیم خدمات پس از فروش این شرکت ،طبق توافق
مندرج در قرارداد نصب ،توزیع دربها در طبقات و درگاههای محل نصب ،انجام شده و پروسه نصب با نظارت کارشناس
فنی تیم نصب آغاز میگردد.
 پس از پایان مراحل نصب مطابق با الگوریتم مصوب ،بازرسیهای نهایی از وضعیت نصب دربهای پروژه بهعمل میآید
و در قالب یک صورتجلسه به خریدار محترم تحویل میگردد.
 پس از تنظیم صورتجلسه و طی مراحلی منجمله تسویهحسابهای مالی شرکت تولیدکننده اقدام به صدور برگه گواهی
اصالت کاال برای آن پروژه مینماید.
 مجموعه بزرگ امیر درب در تمامی مراحل فوق تا زمان حصول رضایت مشتریان گرانقدر شرکت در کنار آنان خواهند
بود.
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