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دربـاره مــا

به بازار  نیاز  به  توجه  با  و   1400 در سال   کاپیراش 
درب لوکس،  درب  حوزه ی  در  نوین  خدماتی   ارائه 
البی، درب ضد سرقت، درب داخلی و … ایجاد شد.
 کاپیراش از دو جمله کاپی (که معادل درب به زبان
 ترکی است) و راش که یکی از چوب های زیباست

تشکیل شده است.
  

برای اجرایـی  و  فنی  طـراحی  توانایی   کاپیــراش 
 تولید درب داخـلی، درب  لوکـس، درب       ضد

       سرقت و… را مطابق با سلیقه ی مشتریان دارد.
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درب ضد سرقت مدرن

M13001

 درب ضد سرقت مدرن ترکیبی است که هنر طراحی و
 استفاده از امکانات و تجهیزات بروز و مدرن در کنار
 هم. با استفاده از درب ضد سرقت مدرن، فضایی که
طرز به  می کند  محافظت  آن  از  سرقت  ضد   درب 
شگفت آوری از سایر نقاط دکوراسیون داخلی جدا می 
 شود. در ساخت درب ضد سرقت مدرن از چوب، فلز،
پشم شیشه و سنگ و سایر تجهیزات استفاده می
مواد این  بر  عالوه  مدرن  سرقت  ضد  درب    شود. 

تجهیزاتی به مانند دوربین، سنسور و ... را نیز دارد.
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درب ضد سرقت کالسیک

C13023

 درب ضد سرقت در سال های اخیر تنوع گسترده ای چه
 در حیطه ی تجهیزات مورد استفاده و چه طراحی پیدا
 کرده است اما همچنان درب ضد سرقت کالسیک
 طرفداران خاص خود را دارد. درب ضد سرقت کالسیک
 با قرار گرفتن در یک دکوراسیون کالسیک به ابهت و
 جالل فضای اداری یا خانگی کمک می کند. در ساخت
 درب ضد سرقت کالسیک بیشتر توجه و تمرکز بر
 کیفیت کار است و ظاهر در درجه ی دوم قرار می گیرد.
اما در نظر نگرفتن ظاهر بدان معنا نیست که این درب 
 ها نمای بیرونی خوبی ندارند، بلکه در مقایسه با سایر

درب ها از جزییات طراحی کمتری برخوردار هستند.
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طیف رنگی طرح های موجود برای سفارش

C13025 C13014 C13006 C13037
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11025

درب پیوت

 درب لوکس پیوت 11025 طراحی شیک و متفاوت دارد.
درب این  به  بافت چوب  مانند  پازل  و  نامنظم   چیدمان 
 زیبایی خاصی بخشیده است. دستگیره درب لوکس پیوت
 11025 مجلل بوده و متناسب با طراحی کلی انتخاب شده

است.

 درب لوکس پیوت 11025 دربی است که به صورت 180
 درجه چرخش دارد. کاپیراش امکان شخصی سازی این درب
 را با متریال خاص به مشتریان می دهد. این درب قابلیت

نصب آسان داشته و بسیار ایمن و مستحکم است.
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درب البی چوبی

14019

 یکی از انواع درب البی، درب البی چوبی است که
شگرفی تحوالت  آن  طراحی  در  اخیر  سال های   در 
متنوع و  گوناگون  طرح های  می شود.   مشاهده 
 چوبی با استفاده از قدرت انعطاف پذیری چوب، و
 رنگ های مختلف باعث شده است که نگاه ها به
 درب البی متفاوت شود. آنچه در حال حاضر در درب
حس ایجاد  شود،  می  تلقی  مهم  چوبی   البی 
 خوشآیند، جلب توجه در یک نگاه و امنیت است.
درب می توانند  کنار هم  در  مهم  فاکتور   این سه 
 البی را به یکی از زیباترین بخش های یک ساختمان

تجاری و اداری تبدیل کنند.
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MDFدرب های داخلی با رنگ پلـی ارتان
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 با روکش چوب    mdf 4018 درب لوکس
است. مدرن  و  متفاوت  طراحی   دارای 
 برش های نامنظم عمودی ایجاد شده بر طرح
 اصلی چوب جلوه ای بی نظیر ایجاد نموده
  با روکش چوب mdfاست.     درب لوکس  

4018 دارای قابی هم سطح با درب است.

 درب داخلی با روکش چوب

MDF  
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درب فریم لس
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17015 170071700517008

درب کشویی
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60056001

درب پلی ووددرب ضد آب
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202520182034

PVCدرب ضد آب
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درب اداری و هتلی
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12001 12002 12000 12007

درب شیشه ای
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درب ضد حریق
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