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 کاپیراش در سال 1400 و با توجه به نیاز بازار به ارایه خدماتی نوین در حوزه ی
درب لوکس، درب 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
اداری، درب لوکس، درب خانگی و…  از چوب های زیباست که در طراحی درب 

 کاربرد بسیاری دارد، تشکیل شده است.
 کاپیــراش توانایی طـراحی فنی و اجرایـی برای تولید درب داخـلی، درب  لوکـس،

HPL،       درب       ضد سرقت و… را مطابق با سلیقه ی مشتریان دارد.
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دربـاره مــا



 نماینده ی دکوراسیون داخلی است که در مقابل دیدگان افراد خارج از محیط و
امکانات و  رنگ ها  خطوط،  طراحی،  جزییات  لوکس،  درب  در  می گیرد.  قرار   فضا 
 مختلف هر کدام می توانند به نوعی تکامل و جذابیت طراحی داخلی و چیدمان را
با مطابق  کاپیراش،  شرکت  لوکس  درب های  کند.  عرضه  بیرونی  نمایش   برای 
کاپیراش لوکس  درب های  می شود.  تولید  و  طراحی  دنیا  روز  استاندارد   آخرین 
 توسط طراحان ماهر این حوزه طراحی و در یک کارگاه مجهز به آخرین ابزارهای

صنعتی ساخت و پرداخت درب، ساخته و به بازار عرضه می شوند.

4

درب لــوکـس



محیط داخــل  به  را  مخـاطب  می تواند  که  این  بر   عالوه 
 کاری، خانگی و اداری دعوت کند، نماینده ای از دکوراسیون
 و چیدمان داخلی نیز هست. درب چوبی، درب MDF با رنگ
 پلی اورتان، درب ضد سرقت، درب البی، درب ضد سرقت
 فلزی و درب استیل از مهم ترین درب های ورودی هستند.
یا اف  دی  ام  چوب،  فلز،  از جنس  می تواند  ورودی   درب 
نوع به  بسته  البته  که  باشد  چوبی  و  فلزی  مواد   سایر 
طراحی های دارای  می تواند  استفاده  مورد  مکانی   شرایط 

متفاوتی نیز باشد.
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درب ورودی



است درب  پرکاربرد  انواع  از  البی   درب 
اداری،  که تقریبا تمامی ساختمان های 
 تجاری و خانگی به آن نیاز دارند. درب
از یک سمت این که  با توجه به   البی 
از و  بیرونی   مشرف به فضای محیط و 
داخلی معماری  به  دیگر   سمتی 
ساختمان می پیوندد، می بایست ویژگی
طراحی زیبایی،  دوام،  چون    هایی 
حال در  باشد.  داشته  را  و…   مناسب 
البی درب های  از  مختلفی  انواع   حاضر 
 وجود دارد که با توجه به سبک معماری
 و چیدمان فضای البی برای ساختمان ها

طراحی شده است.
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درب البی



IMPEROARGO PLUSVERONA+
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طیف رنگی طرح های موجود برای سفارش



انواع درب های از   درب ضد سرقت یکی 
 ورودی است که از محبوبیت بسیار باالیی
ویژگی هایی مهم ترین  از  است.   برخوردار 
ایجاد به  می توان  سرقت  ضد   درب های 
باال، استحکام  و  مقاومت  امنیت،   حس 
ضد درب  کرد.  اشاره  ظاهری   جذابیت 
 سرقت به علت وزن باال و توانایی تحمل
فضاهای تمامی  در  تقریبا  فشار  و   دما 
ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.
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درب ضــد سـرقـت
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LAMBOGRAPHIC NEOCRYSTAL NEO
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LEVEL ONE
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 یکی از ویژگی های جدیدی
سرقت ضد  درب های   که 
 مدرن دارند، امکان اضافه
به  کردن سنسور حساس 
شدن روشن  برای   ضربه 
است. درب   دستگیره 
نور و تجهیزاتی به  وجود 
درب طراحی  در  آن   مانند 
مسبب شده  ضد سرقت 
عدم کلیشه ی  که   است 
درب زیبایی  و   جذابیت 
شکسته نیز  سرقت   ضد 

شود.
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CREDO 4 CREDO 3 FLAT
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HIDE
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FLEXO ESSENCE
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VIRGIN
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ALTEZZA
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CREDO 5
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ROOM 47
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GRAPHIC NEO 2
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نه درب  انواع  در ساخت  استفاده  مورد   تجهیزات 
 تنها در افزایش زیبایی ظاهری بلکه بر قیمت نهایی
 درب نیز موثر هستند. تجهیزات مورد استفاده به

 عنوان لوال، یراق، سنسور، قفل، دستگیره و ...
 می توانند لوکس یا معمولی باشند. طبیعی است
 که قیمت این تجهیزات با توجه به نوع طراحی و

ویژگی مواد اولیه آن تغییر خواهد کرد.

ROSSI

16



www.kapirash.ir

FLOWER ROSSI GRAND
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BRITANI
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NEO CLASSIC 3
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LINEA 1
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 درب داخلی از درب های پرکاربرد در فضای
 اداری و خانگی است. طراحی درب داخلی
تغییر به  توجه  با  اخیر  های  سال   در 
 سلیقه، استفاده از تکنولوژی نوین، مواد
 اولیه  و ... دچار تغییرات گسترده ای شده
 است که توانسته بازار بسیار متنوعی از
انواع از  بیاورد.  وجود  به  را  داخلی   درب 
 درب های داخلی می توان به درب فریم
 لس،HDF ،MDF، کشویی اشاره کرد که در
درب های دارند.  وجود  مختلف   طرح های 
 داخلی با توجه به تغییرات گستره ای که
 در سال های اخیر داشته اند حتی به عنوان
درب میشود.  استفاده  نیز  ورودی   درب 
بصری فضای  ایجاد  و  زیبایی  به   داخلی 
 هماهنگ در رنگ و طراحی داخلی فضای
 اداری و خانگی نیز کمک می کنند. آنچه
امروز به عنوان درب داخلی استفاده می
و تکنولوژی  هنر،  از  است  ترکیب    شود 

تجربه.
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درب داخلـــی



ARORUA
اورتان پلی  رنگ  با   MDF داخلی  درب 
زهوارکاری با استیل یا رنگ پلی اورتان
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GRAPHIC CREDO1 CREDO  V
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اورتان پلی  رنگ  با   MDF داخلی  درب 
زهوارکاری با استیل یا رنگ پلی اورتان

VIRGIN
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LINEA 1 CREDO 2 ARGO
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و زیبایـی  کالسیک  نئــو   درب 
 اصــالت را از ســال ها پیش با
 خود همراه کرده با ترکیب هنر
 و تکنولوژی نوین در ساخت و
 پرداخت به زیبایی مثال زدنی
است. رسیده  نظیری  بی   و 
 درب نئو کالسیک در انواع تک
 قاب دو قاب و سه قاب تولید
یا اداری  فضای  تا   می شود 

خانگی را منحصر به فرد کند.
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CHICAGO



TOKYO NEW YORK SINGAPORE
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MUNICH MUNICH2 TOWER
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ISFAHAN
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VERONA TYROL VERSAILLES
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BORDEAUX
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روکش ورق طال



BRUSSELS FLORENCESAINT PETERSBURG
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HERMITAGE
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MADRID BERGAMO
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