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 « های مقاوم در برابر حریقی تخصصی دربتولیدکننده»  

 
 
 
 

 

 ، جنب آتش نشانی32همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم خیابان  آدرس کارخانه :

 17، واحد  5ایرانزمین ، خ گلستان جنوبی ، ساختمان زمرد ، طبقه  خیابان ،شهرک غرب ،تهران آدرس دفتر مرکزی:

 02188570306 -02188570306 تلفن :

  WWW.AMIRDARB.COM سایت :

 info@amirdarb.com   ل:ایمیـ
 
 
 
 

http://www.amirdarb.com/
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سیس گردید و تاکنون راه پرفراز و نشیب أهای مقاوم در برابر حریق تمنظور تولید درببه 1392سال  شرکت هگمتان درب امیر در

 رشد و پیشرفت تکنولوژی در کشور را با همراهی مدیران و متخصصین علوم فناوری اطالعات و ارتباطات پیموده است.
رین تنیازهای مشتریان و ارائه خدمات بهینه مبتنی بر پیشرفتههمواره اهداف مدیران متعهد و همکاران متخصص ما بر شناخت 

 باشد.های روز دنیا به سراسر کشور میتکنولوژی
ور اتفاقی طاست باالبردن کیفیت محصوالت  ارائه شده در چهارچوب استانداردهای منتشر شده در دنیا، امری نیست که بهبدیهی

تولید، عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار است، نگرشی که به  حاصل گردد. لکن دیدگاه بلندمدت در تحقیق،
 .استهمراه داشتهاست برای شرکت هگمتان درب امیر تخصص و برای مشتریان آن رضایت را بهگرفتهچه انجامآن تأیید

و سرافرازی و خودکفایی کشور مان در راستای برآوردن هرچه بهتر نیازهای مشتریان گرامی امیداست که تجربه و تخصص
 های مقاوم مفید واقع گردد.عزیزمان در زمینه درب

 

  افتخارات : *

 :این شرکت مفتخراست به 

 های مقاوم در برابر حریق از سازمان صنایع و معادنبرداری در زمینه تولید دربکسب اولین پروانه بهره 

 حریق در سازمان ملی استاندارد ایران های مقاوم در برابرعضو کمیته تدوین استاندارد درب 

 مبتنی بر مقررات ملی ساختمان نشانیییدیه آتشأدارای ت 

 نشانیدارنده لوح ثبت در سایت رسمی آتش 

 های ملیالمللی و گواهینامهبینفنی های اخذ گواهینامه 
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ساله در زمینه  60شرکت هگمتان درب امیر، تولیدکننده تخصصی درب های مقاوم در برابر حریق با برند امیر درب با تجربه 

به عنوان دارنده  و واردشده در این حوزه های مقاوم در برابر حریقبه منظور تولید درب 1392از سال صنایع فلزی و شیت متال 

های به گیری از مهندسین توانمند و استفاده از دستگاها با بهرهـدر این راست المللی در کشور، بیشترین گواهینامه های متعدد بین

ای هعنوان یکی از شرکتهنموده و ب دریافتفرانسه)شعبه استانبول(  efectisسرتیفیکیت از شرکت  9روز در طول سالیان اخیر 

 ی باشد.مالمللی ارائه کرده قابل عرضه به بازارهای داخلی و بینسبد محصوالت  دررا ای تنوع گسترده ،قدرتمند در این زمینه

 اعم از : یمحصوالت

 و دارای قابلیت مقاومت در برابر حریق سرقت مطابق با تکنولوژی مدرن مقاوم بههای تولید نسل نوین درب 

 در برابر حریق دقیقه 240،180، 120، 90های های تک لنگه گالوانیزه با مقاومتدرب 

 در برابر حریق دقیقه 120مقاومت  با درب تک لنگه روغنی 

 مقاوم در برابر حریق درب تک لنگه گالوانیزه با روکش دکوراتیو 

 مقاوم در برابر حریقخور درب تک لنگه گالوانیزه شیشه 

 دقیقه 90و  60های یک و نیم لنگه و دولنگه گالوانیزه با میزان مقاومت های درب 

 خوردقیقه ، با روکش دکوراتیو و شیشه 180های با گواهینامه هایساخت درباستراکچر انحصاری بذکر است  الزم

 باشد.در اختیار این شرکت می اًدر کشور انحصار مقاوم در برابر حریق

است که قابلیت با آبکاری استیل استفاده شده Dimond 2099ای چنین در محصوالت جدید از لوالی جدید پیچ و مهرههم

 این دارداعالم می ترین حالت فراهم آورده است که با افتخاربه ساده و پیش از بروز مشکل ریگالژ شش جهته را در هر زمان

ت در انحصار برند امیر درب ثبت گردیده اس صرفاًدست تیم قدرتمند مهندسی این شرکت طراحی، تولید و به آورانهی نومدل لوال

 باشد.المللی نیز میم بینو دارای حق تقد

د ـزه تولیبا ورق گالوانی ،ذکر است کلیه محصوالت مقاوم به حریق برند بزرگ امیر درب به توصیه مهندسین این شرکت شایان

با  وسازی پیش از رنگ ویژه ورق های گالوانیزه آمادهبه منظور  Micro Engagementگردند و با استفاده از تجهیزات می

تجهیزات با متری  180در خط کانوایر  الکترواستاتیک رنگپوشش شستشو اتوماتیک و آالت مجموعه ماشینگیری از بهره

 ماه گارانتی رنگ به مشتریان شایسته امیر درب را فراهم آورده است. 123و این مهم امکان ارائه  پذیردانجام میآلمانی  پیشرفته
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  نحوه ارائه خدمات *

چنین تخصصی بودن فرآیند مشاوره فنی، ثبت سفارش، تولید محصول، اهمیت کاالی مقاوم در برابر حریق و همبه با توجه 

تحویل کاال و نصب کاال در محل اجرای پروژه، مراحل ذیل با هماهنگی و همکاری کامل خریدار محترم و بدست کارشناسان و 

 :گرددحضورتان اعالم میهپذیرد و برای اطالع بمدیران متخصص این شرکت انجام می

 نموده ابعادبرداری وفنی  مشاوره اقدام به بازدید، پروژه محل از کارفرما شخص هماهنگی با فنی تیم سرپرست ابتدا در 

 خریدار توسط ثبت سفارش و ارائه نموده خریداربه  جلسهصورت قالب در را پیشنهاد خود جوانب، تمامی بررسی از پس و

 .گرددمی تولید روند وارد سفارشپرداخت واریز مبلغ پیش باپذیرد. صورت می

 ه مشتری گویی شایسته بیک نفر از کارشناسان فروش شرکت به عنوان کارشناس مستقیم برای ارتباط مداوم و پاسخ

 گردد.به ایشان معرفی می

 باوش توسط کادر فر الزم هایهماهنگیپایان یافتن پروسه ساخت کاال، و ورود سفارش ثبت شده به خط تولید  از پس 

 .پذیردمی صورت تحویل سفارش جهتمحترم  خریدار

 گیردمیانجام  نصب تیم سرپرست و ( یا نماینده معرفی شده ایشان) خریدار  حضور کاال و تخلیه آن با تحویل. 

  در صورت درخواست خریدار برای انجام خدمات نصب درب توسط تیم خدمات پس از فروش این شرکت، طبق توافق

انجام شده و پروسه نصب با نظارت کارشناس نصب،  محل هایدرگاه طبقات و درها دربتوزیع مندرج در قرارداد نصب، 

 .گرددفنی تیم نصب آغاز می

 آید می عملهای پروژه بههای نهایی از وضعیت نصب درببازرسی مطابق با الگوریتم مصوب، نصبحل اپایان مر از پس

 .گرددمیمحترم تحویل خریدار  به جلسهصورتیک   قالب درو 

 های مالی شرکت تولیدکننده اقدام به صدور برگه گواهی حسابجمله تسویهو طی مراحلی من جلسهصورت تنظیم پس از

 نماید. آن پروژه می اصالت کاال برای

  تا زمان حصول رضایت مشتریان گرانقدر شرکت در کنار آنان خواهند  فوق امیر درب در تمامی مراحلبزرگ مجموعه
 بود.


