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 بنام یزدان پاک

 
 

، اینک افتخار دارد با نام  با فعالیت چندین ساله در خصوص صنعت لمینت در مانا شرکت آرسس       

حریق مورد  برابر مقاوم دری ها مینه تولید و عرضه انواع دربز را درخود  فعالیت "آرسس دُر  "تجاری 

                          )ضدسرقت(ساختمان  ورودی یایمن های بدر - درب های دیتا سنتر – تایید سازمان آتش نشانی

طراحی و ساخت انواع درب کمد و فضای داخلی آن )باکس(  - رب های البیدطراحی و ساخت انواع 

با کیفیت  از مواد اولیهاستفاده  ...  با و   داخلیانواع دربهای  -  ( WPC )درب های ضد آب پلی وود

 . نماید ماعالو نصب استاندارد  ژو مونتا روش تولید و همچنین برند های جهانیدارای 

اعتقاد در راستای تحویل بموقع خدمات  این مجموعه بر مبنای  تعهد ، نام آرسس برای دوستان یادآور 

، توانسته  و محصوالت خود به مشتریان محترم بوده که با ایجاد تفاوت در سبک و سیاق کاری مجموعه

چار که شاید به کرات در این خصوص د این امر را محقق نماید و به یکی از خواستهای مهم مشتریان

 . ، پاسخ مثبت داده باشد خسارتهایی شده اند

         با ارباب رجوع و حسنه مطلوب روابط و نگهداری خوب، حفظ عمومیهمیشه و در همه وقت، روابط

 .خواهد بود ارتباط با مشتریان بوده و   در "آرسس دُر  "از جمله خط مشی های مجموعه 

، امید است با ارایه پیشنهادات                 ، به واقع اعتقادی است و نه زبانی مشتریان افتخار ما به تکریم 

 را یاری فرمایید . ماو انتقادات در این مهم مدیریت و مجموعه 
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 "آرسس دُر  "مجموعه  درب مقاوم در برابر حریقرزومه برخی از پروژه های انجام شده دربهای 

 ردیف نوع درب ارسالی نام پروژه آدرس پروژه

 1 درب مقاوم در برابر حریق مدرسه تزکیه سعادت آباد -تهران

 2 درب مقاوم در برابر حریق شرکت بین المللی GTK  شهرک غرب -تهران

 3 درب مقاوم در برابر انفجار موسسه شهید شوشتری) قرارگاه خاتم االنبیاء( شهریار -تهران

 4 درب مقاوم در برابر حریق واحدی مدوناپارک121مجتمع بلوار عدل -تهران

 5 درب مقاوم در برابر حریق ستارخان 22پمپ بنزین جایگاه  خ  ستارخان-تهران

 6 درب مقاوم در برابر حریق واحدی خلیج فارس ازگل 312مجتمع مسکونی  ازگل -تهران

 7 درب مقاوم در برابر حریق مجتمع مسکونی کسری شهر زیبا -تهران

 8 در برابر حریقدرب مقاوم  مجتمع مسکونی خبرنگاران کوهک-تهران

 2 درب مقاوم در برابر حریق واحد علوم تحقیقات -مجتمع مسکونی دانشگاه آزاد اسالمی شهر زیبا-تهران

 11 درب مقاوم در برابر حریق سد و نیروگاه رودبار لرستان لرستان

 11 درب مقاوم در برابر حریق شرکت چشم انداز تهران

 12 درب مقاوم در برابر حریق کارکنان مخابراتواحدی  128مجتمع  شهر زیبا –تهران 

 13 درب مقاوم در برابر حریق سگریه(ع اعتباری)موسسه مالی وساختمان مرکزی موسسه ملل شیراز جنوبی -تهران

 14 درب مقاوم در برابر حریق مجتمع مسکونی لوکس موالنا زعفرانیه -تهران 

 15 درب مقاوم در برابر حریق دوقلو المپیکمجتمع مسکونی برج های  میدان المپیک –تهران 

 16 درب مقاوم در برابر حریق مجتمع مسکونی لوکس لرد دربند –تهران 

 17 درب مقاوم در برابر حریق پروژه اداری تجاری خلیج فارس شهید بهشتی -تهران

 18 درب مقاوم در برابر حریق پروژه مسکونی بزرگ البرز اتوبان بابایی-تهران 

 12 درب مقاوم در برابر حریق شرکت صنایع روغن نباتی به شهر بزرگراه فتح -تهران

 21 درب مقاوم در برابر حریق بیمارستان بقیه اهلل اعظم ونک-تهران

 21 درب مقاوم در برابر حریق مجتمع تجاری پارس خ منوچهری –تهران 

 22 برابر حریقدرب مقاوم در  تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشور اسالمشهر

 23 درب مقاوم در برابر حریق مجتمع تجاری الماس نارنجستان  کامرانیه -تهران 

 24 درب مقاوم در برابر حریق برج مسکونی مهدی شهرری

 25 درب مقاوم در برابر حریق ساختمان و دفتر مرکزی شرکت لواسان   فرمانیه غربی-تهران

 26 درب مقاوم در برابر حریق )گروه پایدار بام ( بیمارستان نیکان  همت غرب -تهران  

 27 درب مقاوم در برابر حریق پروژه پالزا بلوار ارتش -تهران  

 28 درب مقاوم در برابر حریق مجتمع تجاری آوا جنرال شاد آباد -تهران 

 22 درب مقاوم در برابر حریق بیمارستان شهید محمدی بندر عباس 

 31 درب مقاوم در برابر حریق پروژه کارکنان بانک سپه -شرکت عمران آذرستان  بلوار کوهک  -تهران
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 31 درب مقاوم در برابر حریق پروژه مسکونی و اداری دانشور مالصدرا -تهران

 32 درب مقاوم در برابر حریق پروژه مسکونی و اداری ماه عسل کاشانی خ –تهران 

 33 مقاوم در برابر حریقدرب  پروژه مسکونی میراژ ولنجک –تهران 

 34 درب مقاوم در برابر حریق پروژه مسکونی نسیم ولنجک –تهران 

 35 درب مقاوم در برابر حریق پروژه مسکونی اجالس فرمانیه -تهران

 36 درب مقاوم در برابر حریق پروژه بانک صادرات -شرکت عمران آذرستان خیابان سمیه -تهران

 37 درب مقاوم در برابر حریق مسکونی ارغوانپروژه  شهرک غرب –تهران 

 38 درب مقاوم در برابر حریق تعاونی مسکن کارکنان وزارت آموزش و پرورش –پروژه ارم  فردوس غرب–تهران 

 32 درب مقاوم در برابر حریق تعاونی مسکن کارکنان وزارت آموزش و پرورش –پروژه رز  ولنجک –تهران 

 41 درب مقاوم در برابر حریق ساختمان مرکزی هدلینگ گلرنگپروژه  ولی عصر خ –تهران 

 41 درب مقاوم در برابر حریق پروژه بام فرزانه فرمانیه –تهران 

 42 درب مقاوم در برابر حریق پروژه بام کامرانیه کامرانیه -تهران 

 43 حریقدرب مقاوم در برابر  پروژه بانک تجارت –شرکت مدیریت ساخت تجارت  تجریش –تهران 

 44 درب مقاوم در برابر حریق پروژه سام پاسداران پاسداران –تهران 

 45 درب مقاوم در برابر حریق پروژه مروارید وردآورد -تهران 

 46 درب مقاوم در برابر حریق آفرینپروژه  آرژانتین –تهران 

 47 حریقدرب مقاوم در برابر  پروژه بیمارستان هدایت–شرکت بوم شهر قلهک –تهران 

 48 درب مقاوم در برابر حریق پروژه فرشتگان مرزداران –تهران 

 42 درب مقاوم در برابر حریق پروژه الدن شیخ بهایی –تهران 

 51 درب مقاوم در برابر حریق پروژه ریحانه کامرانیه شمالی –تهران 

 51 درب مقاوم در برابر حریق پروژه محمودیه محمودیه -تهران 

 52 درب مقاوم در برابر حریق پروژه همایون مقدس اردبیلی-تهران

 53 درب مقاوم در برابر حریق پروژه شیان لویزان-تهران

 54 درب مقاوم در برابر حریق برج رایان ولنجک-تهران

 55 درب مقاوم در برابر حریق پروژه شیرین دزاشیب -تهران 

 56 برابر حریقدرب مقاوم در  6پروژه ندای چیذر -تهران 

 57 درب مقاوم در برابر حریق پروژه هروی میدان هروی –تهران 

 58 درب مقاوم در برابر حریق پروژه اداری پالیزی میدان پالیزی –تهران 

 58 درب مقاوم در برابر حریق پروژه تختی فرشته -تهران 

 52 درب مقاوم در برابر حریق مدرسه تالش مرزداران -تهران 

 61 درب مقاوم در برابر حریق پروژه مانا دیباجی -تهران 

 61 درب مقاوم در برابر حریق پروژه ارغوان شهرک چیتگر –تهران 

 62 درب مقاوم در برابر حریق زال رزپروژه  زعفرانیه -تهران 
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 63 درب مقاوم در برابر حریق تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشور-پروژه سیمرغ اسالمشهر

 64 درب مقاوم در برابر حریق سام ایکسون – پروژه رولکس تاور نیاوران-تهران

 65 درب مقاوم در برابر حریق سام ایکسون –پروژه سناتور پاالس  زعفرانیه -تهران 

 66 درب مقاوم در برابر حریق پروژه سپهر شهرک غرب–تهران 

 67 حریقدرب مقاوم در برابر  لوکس نیرواناپروژه  ظفر -تهران 

 68 درب مقاوم در برابر حریق پروژه بزرگ کوهیار فرشته -تهران 

 62 جعبه آتش نشانی 2پروژه لبخند دریاچه چیتگر –تهران 

 71 درب مقاوم در برابر حریق 112اختصاصی بنزین پمپ م خراسان-تهران

 71 درب مقاوم در برابر حریق پروژه عامر فرمانیه-تهران

 72 درب مقاوم در برابر حریق پروژه آریا فرمانیه-تهران

 73 درب مقاوم در برابر حریق پروژه تمپورال محمودیه-تهران

 74 درب مقاوم در برابر حریق پروژه ویولت گاردن بوکان-نیاوران-تهران

 75 درب مقاوم در برابر حریق پروژه برادران شربیانی شهرری -تهران 

 76 درب مقاوم در برابر حریق پرسیکاپروژه  بوکان-نیاوران-تهران
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 ( پروژه های بزرگای انجام شده )هروژه رزومه برخی از پ

 "آرسس دُر  "مجموعه  انواع دربهای ضد سرقت، ورودی و داخلی 

  واحدی صا ایران.181پروژه 

  واحدی هواپیمایی آسمان.121پروژه 

  بلوک 2واحدی آسمان شهید باقری211پروژه(A1 , A2). 

  واحدی سماء.256پروژه 

 پروژه بزرگ آتی شهر. 

  واحدی پاسارگاد )کارکنان دانشگاه امیرکبیر(. 156پروژه 

  واحدی علوم پزشکی بقیه اهلل. 132پروژه 

  واحدی پردیس موج آبی )بندر عباس( 121پروژه 

  واحدی مدونا پارک. 121پروژه 

 .پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان 

  کارکنان مخابرات. واحدی 128پروژه 

 )پروژه بزرگ شیان)منطقه لویزان 

 )پروژه ارغوان)شهرک چیتگر 

 )پروژه بزرگ متل قو)مازندران 

 تختخوابی امام خمینی شهریار313بیمارستان 


