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  Wood-Plastic  Composite Doors

Given the importance of resistance against fire and 
environmental damage in interior doors, the preservation 
of trees as an investment for the future, and the diversity 
and growth in the door manufacturing industry, Doortech 
Co. has taken the initiative to produce and supply new 
wood-plastic composite doors.
Wood composite is a new type of material produced 
from wood fibers and polymer materials. WPC doors are 
waterproof, fireproof, and distortion-resistant and have 
a higher impact resistance than other doors, boasting a 
lasting finish and material quality.
Wood composite doors are made by combining different 
materials with unique features, the result of which is a 
product with the highest quality, efficiency, and color variety. 
These products have given a new life to the market and the 
mass production industries. WPC materials improve the 
thermal resistance of doors up to the B1 thermal standard, 
making them fire retardant. Wood composite materials 
can help realize the dream of protecting trees and, by 
extension, the lives of future generations.  Using cutting-
edge equipment and the latest technologies, Doortech Co. 
produces a variety of quality WPC doors to realize its motto 
of «Behind every door, there is a beautiful life».  

درب های کامپوزیت چوب پالست

بــا توجــه بــه اهمیــت افزایــش مقاومــت درب هــای مســکونی در برابــر صدمــات 
ناشــی از حریــق و عوامــل محیطــی، توجــه بــه حفــظ و نگهــداری از درختــان 
بــه عنــوان ســرمایه ای مهــم بــرای آینــدگان و ایجــاد تنــوع و رشــد در صنعــت 
درب ســازی، ایــن مهــم مــا را بــر آن داشــت کــه دســت بــه ابتــکاری نــو زده و 

درب هــای کامپوزیــت  چــوب پالســت را تولیــد و عرضــه نماییــم. 
کامپوزیــت چــوب پالســت، مــاده جدیــدی اســت کــه از ترکیــب ذرات چــوب 
ــا مــواد پلیمــری ســاخته می شــود. درب هــای ســاخته شــده از ایــن متریــال  ب
نســبت بــه ســایر درب هــا، مقاومــت باالتــری در مقابــل ضربــه داشــته، ضــد آب 
ــان دچــار اعوجــاج نمــی شــوند و همچنیــن از  ــوده و در گــذر زم و دیرســوز ب

ــال آنهــا کاســته نمی شــود. کیفیــت رنــگ و متری
ــا  ــی ب ــواد مختلف ــب م ــل ترکی ــت، حاص ــوب پالس ــت چ ــای کامپوزی درب ه
ویژگی هــای منحصربفــرد می باشــند کــه در نتیجــه ایــن ترکیــب هوشــمندانه 
محصوالتــی بــا نهایــت کیفیــت و کارایــی بــا تنــوع بــاال در طیــف گســترده ای 
از رنــگ هــا تولیــد و جــان تــازه ای بــه بــازار و صنایــع انبوه ســازی مــی بخشــد. 
اســتفاده از متریــال کامپوزیــت چــوب پالســت، مقاومــت حرارتــی درب هــا را تــا 
اســتاندارد حرارتــی B1 افزایــش می دهــد و درب هــا عمــال دیرســوز مــی باشــند. 
عــالوه بــر آن، تحقــق رویــای حفاظــت از درختــان بــا هــدف حفاظــت از زندگــی 

نســل های آینــده بــا اســتفاده از ایــن متریــال بــه وقــوع خواهــد پیوســت.
ــن  ــا آخری ــق ب ــدرن و منطب ــزات م ــتفاده از تجهی ــا اس  DOORTECH  ب
ــر از  ــی نظی ــت ب ــا کیفی ــوع و ب ــای متن ــد درب ه ــا و تولی ــوژی روز دنی تکنول
کامپوزیــت چــوب پالســت، شــعار خــود را کــه همانــا » پشــت هــر دری ، یــک 

ــازد. ــی س ــق م ــی محق ــام ارکان زندگ ــود دارد« ، در تم ــا وج ــی زیب زندگ

Meets Creativity
Where Technology
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ویژگی های  درب های کامپوزیت چوب پالست
  Wood-Plastic Composite Doors Properties

دیرسوز با مقاومت حرارتی باال
B1 تحت استاندارد حرارتی

 Fire retardant, with high
 thermal resistance (Thermal

(Standard B1

Waterproof
ضد آب

Washable and antibacterial
آنتی باکتریال با قابلیت شستشو

  Dustproof
عایق گرد و غبار

 Impact resistant, durable, and
scratch-resistant

مقاوم در برابر ضربه ، با دوام و ضد خش 

No need for re-polishing
بدون نیاز به تجدید رنگ

 Resistant to termites
and insect damage

ضد موریانه، مقاوم در برابر 
آسیب حشرات

 Resistant to buckling,
bending, and distortion

مقاوم در برابر کمانش و 
اعوجاج

Soundproof
عایق صدا

 Moisture resistant,
 suitable for different

environments

مقاوم در برابر رطوبت، مناسب 
برای محیط های مختلف
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  Wood-Plastic Composite Doors Properties

DOOR WING

COATING

WING WEIGHT

WING THICHNESS

WING HEIGHT

WING WIDTH 

DOOR FRAME & 
ARCHITRAVE
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DESIGN & MODELS

لنگه ی درب

ضخامت لنگه ی درب

وزن لنگه ی درب

روکش

عرض لنگه ی درب

ارتفاع لنگه ی درب

قاب و روکوب

 طرح و مدل

39 میلیمتر 

18 کیلوگرم

716- 766- 816 - 866 - 916 میلیمتر

2090 میلیمتر 

ــه، ــمت لنگ ــتفاده از                          در دو س ــاختارکلی: اس  س
ــوری ــه زنب ــای الن ــبکه ه ــده از ش ــی تشــکیل ش ــتراکچر داخل  اس

ــت ــی فینگرجوین ــوب طبیع ــب( و کالف چ ــی کام           )هان

UPVC SHEET

روکش     

 قاب در سایز های 120-140-160-180-200 میلیمتر از جنس 
 روکوب در سایز های42×80 و42×60 و82×80 میلیمتر و از جنس

HINGE

GASKET

SIDE BAND

لوال

نوار درزگیر

نوار لبه

تعداد 3 عدد لوال برای هر درب

 پروفیل های قاب شامل نوار درزگیر می باشد که عایق صدا و گرد و غبار است

از جنس          با ضخامت 800 میکرون

DESCRIPTIONPARTS DETAILS

 WPC-UPVC Doors Technical Spicification

جدول مشخصات فنی درب های کامپوزیت چوب پالست

PVC

WPC

WPC

PVC

در3 گروه ورا ، رسپیرو و ایمپریا دسته بندی می شودکه در گروه اول پنل              بدون 
طرح، با روکش ساده، در گروه دوم پنل             ساده و روکش طرحدار و در گروه سوم 

با پنل               طرحدار ارائه می گردد.

UPVC
UPVC

UPVC
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Doortech  Products WPC- UPVC
معرفی محصوالت ُدرتِک- کامپوزیت چوب پالست

PVC PANEL
DOORTECH-100

VERA

PVC PANEL
DOORTECH-200

RESPIRO

PVC PANEL-Thermoform

DOORTECH-300

IMPERIA

ــا بهــره گیــری از UPVC SHEET ســاده و  ــوده کــه ب ــری ورا: ایــن مــدل دارای روکــش یکپارچــه ب س
بــدون طــرح در هــر دو طــرف لنگــه ی درب در 8 رنــگ متنــوع روکــشPVC ، تولیــد و ارائــه میگــردد.

ســری رســپیرو: ایــن گــروه از محصــوالت ُدرتـِـک بــا روکــش طرحــدار ارائــه مــی شــود، بــه ایــن صــورت 
ــت  ــی از باف ــری، ترکیب ــن س ــرای پوشــش UPVC SHEET  در ای ــده ب ــتفاده ش ــش PVC اس ــه روک ک

عمــودی و افقــی بــوده، کــه در 4 رنــگ تولیــد و بــه بــازار عرضــه مــی گــردد. 

ســری ایمپریــا: ایــن ســری از تولیــدات برنــد ُدرتـِـک در 6 طــرح و 8 رنــگ روکــش PVC مختلــف، تولیــد 
و ارائــه مــی گــردد.

DOORTECH-301 DOORTECH-302 DOORTECH-303 DOORTECH-304 DOORTECH-305 DOORTECH-306
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Doortech  Products WPC- UPVC

Right Left

برش 90 درجه ی پروفیل روکوب برش 45 درجه ی پروفیل روکوب

نحوه ی اجرای روکوب طبق استاندارد برند ُدرتِک به صورت 90 درجه بوده که در تمام سایزهای لنگه قابل اجرا می باشد. 
در لنگه های سایز 716 - 766 - 816 - 866 قابلیت اجرای روکوب به صورت 45 درجه نیز مقدور می باشد. 

Front View 

نمای روبرو

       جهت بازشو درب های ُدرتِک

Technical Details of DOORTECH Products (WPC - UPVC)
جزئیات فنی محصوالت ُدرتِک - کامپوزیت چوب پالست 

راست بازشوچپ بازشو

طبق استاندارد برند ُدرتِکجهت باز شو درب با توجه به قرار گیری فرد در سمت بیرونی درب تعیین می گردد
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250

816

650
1790 20

90

50
50

50

Model Width Prong

WPC 80 82

WPC 80 42

WPC 60 42

Model Width Thickness

WPC Frame 120 36

WPC Frame 140 36

WPC Frame 160 36

WPC Frame 180 36

WPC Frame 200 36

WPC Door Frame Size

WPC سایز پروفیل های قاب
WPC Door Architrave Size

WPC سایز پروفیل های روکوب

Technical Details of DOORTECH Products (WPC - UPVC)
جزئیات فنی محصوالت ُدرتِک - کامپوزیت چوب پالست 

Hinge Location

محل قرارگیری لوال بر روی لنگه ی درب
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80 mm WPC  ARCHITRAVE

FRAME THICKNESS :  36 mm

FINGERJOINT WOODEN FRAME 50*35
PVC SIDE BAND 200 mic PVC COATING

WING THICKNESS:39 mm

ARCHITRAVE THICKNESS :  16 mm 

THERMOFORMED UPVC SHEET

GASKET
HONEYCOMB

60 mm WPC ARCHITRAVE

COMPLETED 
WING WIDTH

FRAME OUTER 
MEASUREMENTS

ASSEMBLY 
TELORANCE

ASSEMBLY 
TELORANCE

COMPLETED 
WALL WIDTH

DOORWAY 
MEASUREMENTS

80 mm 
ARCHITRAVE 

OUTER

60 mm 
ARCHITRAVE 

OUTER

D  mm A  mm ER  mm EL  mm B  mm C  mm F  mm G  mm

716 770 15 15 800 698 910 870

766 820 15 15 850 748 960 920

816 870 15 15 900 798 1010 970

866 920 15 15 950 848 1060 1020

916 970 15 15 1000 898 1110 1070

FRAME OUTER MEASUREMENTS

COMPLETED WALL WIDTH

DOORWAY MEASUREMENTS

COMPLETED WING WIDTH

ASSEMBLY TELORANCE

60 mm ARCHITRAVE OUTER MEASUREMENTS

80 mm ARCHITRAVE OUTER MEASUREMENTS

A

B

C

D

E

G

F

برش عرضی درب های ُدرتِک 

جدول سایز های مربوط به دهانه ی دیوار و عرض لنگه های برند ُدرتِک

Technical Details of DOORTECH Products (WPC - UPVC)
جزئیات فنی محصوالت ُدرتِک - کامپوزیت چوب پالست 

FINGERJOINT WOODEN FRAME 50*35
PVC SIDE BAND 200 mic PVC COATING

ARCHITRAVE  THICKNESS : 16 mm

THERMOFORMED UPVC SHEET

GASKET
HONEYCOMB

FRAME THICKNESS : 36 mm

WING THICKNESS:39 mm

G

L R

L R
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WALL
PVC SIDE BAND

VENTILATION CHANEL

200mic PVC COATING

HONEYCOMB

THERMOFORMED UPVC SHEET

FINGERJOINT WOODEN FRAME 50*35

ARCHITRAVE

FRAME

UPVC Wing SectionWPC Frame Width (mm)

200-180-160-140-120

Vertical Section

LOWER GAP

H
O

N
EY

C
O

M
B

FI
N

G
ER

JO
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T 
W

O
O

D
EN

 F
R

A
M

E 
55

*3
5

FI
N

G
ER

JO
IN

T 
W

O
O

D
EN

 F
R

A
M

E 
50

*3
5

P
V

C
 S

ID
E 

B
A

N
D

COMPLETED 
WING HEIGHT

FRAME OUTER 
MEASUREMENTS

ASSEMBLY 
TELORANCE

COMPLETED 
WALL HEIGHT

DOORWAY 
MEASUREMENTS

80 mm 
ARCHITRAVE 

OUTER

60 mm 
ARCHITRAVE 

OUTER

D2  mm A2  mm E2  mm B2  mm C2  mm F2  mm G2  mm

2090 2130 20 2150 2094 2200 2180

2060 2100 20 2120 2064 2170 2150

2040 2080 20 2100 2044 2150 2130

FRAME OUTER MEASUREMENTS

COMPLETED WALL HEIGHT

DOORWAY MEASUREMENTS

COMPLETED WING HEIGHT

ASSEMBLY TELORANCE

60 mm ARCHITRAVE OUTER MEASUREMENTS

80 mm ARCHITRAVE OUTER MEASUREMENTS

A

B

C

D

E

G

F

 برش طولی درب های ُدرتِک

جدول سایز های مربوط به دهانه ی دیوار و ارتفاع لنگه های برند ُدرتِک

Technical Details of DOORTECH Products (WPC - UPVC)
جزئیات فنی محصوالت ُدرتِک - کامپوزیت چوب پالست 
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1- استاندارد های دهانه ی دیوار
سیســتم درب هــای برنــد ُدرتـِـک بــه ایــن صــورت اســت کــه چهارچــوب درب 3 طــرف از شــکاف دیــوار را درگیــر مــی کنــد، چــپ- راســت 
و بــاال  و بــرای اتصــال چهارچــوب بــه دیــوار هیــچ نیــازی بــه فریــم فلــزی در دهانــه و پیــچ و مهــره و اتصــاالت مشــابه نمــی باشــد، اتصــال 

بــا کمــک پرکننــده )فــوم پلــی اورتــان ( صــورت مــی گیــرد.

 1- 1:  اندازه های استاندارد عرض و ارتفاع دهانه دیوار برای درب های برند ُدرتِک  به صورت زیر می باشد.

ارتفاع داخل دهانه :Aعرض داخل دهانه :Bضخامت دیوار :C محل تزریق فوم پلی اورتان

2150 800 2090 716

2150 850 2090 766

2150 900 2090 816

2150 950 2090 866

2150 1000 2090 916

اندازه ها به میلیمتر می باشد. 

عرض لنگه

سایز دهانه ی استانداردسایز لنگه

ارتفاععرضارتفاع لنگه

1-2: در شــرایطی کــه عــرض و ارتفــاع داخــل دهانــه ی دیــوار از حالــت اســتاندارد ُدرتـِـک خــارج گــردد، حداقــل و حداکثــر انــدازه ی دهانــه در عرض 
و ارتفــاع بــه صــورت زیــر خواهــد بود.

2165 840 2140 790 2090 716

2165 890 2140 840 2090 766

2165 940 2140 890 2090 816

2165 990 2140 940 2090 866

2165 1040 2140 990 2090 916

اندازه ها به میلیمتر می باشد. 

عرض لنگه

حداکثر سایز دهانهحداقل سایز دهانهسایز لنگه

ارتفاععرضارتفاععرضارتفاع لنگه

Technical Requirements of Assembly (WPC - UPVC) 
پیش نیازهای فنی مونتاژ - کامپوزیت چوب پالست
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10 35 15

10 35 20

اندازه ها به میلیمتر می باشد. 

  عرض دهانه )چپ و راست(

حداقلحداکثراستاندارد

ارتفاع دهانه )باال(

Wall Opening Width (STD)        

Wall Opening Width (MIN)        

Wall Opening Width (MAX)        

1- استاندارد های دهانه ی دیوار
فضای مورد نیاز جهت تزریق فوم پلی اورتان در سه حالت استاندارد، حداکثر، حداقل سایز دهانه ی دیوار.

Technical Requirements of Assembly (WPC - UPVC) 
پیش نیازهای فنی مونتاژ - کامپوزیت چوب پالست

عرض دهانه ی استاندارد

حداکثر عرض دهانه

حداقل عرض دهانه

تلورانس مونتاژ-محل تزریق فوم

HONYCOMBE

PVC SIDE BAND

GASKET

THERMOFORMED UPVC SHEET

200mic PVC COATING 

FINGERJOINT WOODEN FRAME 35*50

890

10 10816

HONYCOMBE

PVC SIDE BAND

GASKET

THERMOFORMED UPVC SHEET

200mic PVC COATING

FINGERJOINT WOODEN FRAME 35*50

900

15 15816

HONYCOMBE

PVC SIDE BAND

GASKET

THERMOFORMED UPVC SHEET

200mic PVC COATING

FINGERJOINT WOODEN FRAME 35*50

940

35 35816
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2-1: برای سایزهای مختلف عرض پروفیل های قاب، ضخامت دیوار با انواع روکوب به صورت زیر می باشد.
       حداقل و حداکثر ضخامت دیوار قابل پوشش توسط هر یک از پروفیل های قاب WPC برند ُدرتِک به شرح جدول زیر می باشد.

روکوب 42×60 و 42×80

اندازه ها به میلیمتر می باشد. 

42×4280×80 حداکثر سایز ضخامت دیوار  مناسب قاب سایز 140 میلیمتر و روکوب   حداقل ضخامت دیوار مناسب قاب سایز 140 میلیمتر و روکوب

2- الزامات ضخامت دیوار

Technical Requirements of Assembly (WPC - UPVC) 
پیش نیازهای فنی مونتاژ - کامپوزیت چوب پالست

  UPVCحداقل ضخامت دیوار برای نصب درب های            برند ُدرتِک،120 میلیمتر می باشد.

در مــوارد اســتثنائی کــه ضخامــت دیــوار بیــش از 219 میلیمتــر باشــد، بــا اســتفاده از رو کــوب ســایز                      و قــاب 200 میلیمتــر،  
ضخامــت دیــوار 220 تــا 300 میلیمتــر را مــی تــوان پوشــش داد.                                                        

  80×82 mm

روکوب 82×80

139 120 120

159 140 140

179 160 160

199 180 180

219 200 200

حداکثرضخامت دیوار سایز پروفیل قاب حداقل ضخامت دیوار

80×82 mm

15
9

10
18

80

42

80

42

14
0

80

20
0

82

30
0
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- یکسان بودن ضخامت دیوار داخل دهانه در سه سمت راست، چپ و باال
-  همترازی سطوح دو طرف

- اجرای یکنواخت پوشش نهایی دیوار و لغاز 

3-1: برای اجرای چهارچوب درب های ُدرتِک رعایت لغاز در سه سمت راست،چپ و باال با ضخامت یکسان الزامی است. 

لغــاز                           بــه پیشــامدگی دیــوار مــی گوینــد بــه طوریکــه بایــد جزئــی از دیــوار باشــد، پروفیــل قــاب بــر روی 
ضخامــت آن قــرار گرفتــه و توســط قطعــه ی روکــوب پوشــانده مــی شــود.

(Cheek wall) 

     3-2: برای مناسب سازی دیوار جهت نصب درب های برند ُدرتِک رعایت موارد زیر الزامی است. 

3- الزامات مناسب سازی دیوار جهت نصب 

Technical Requirements of Assembly (WPC - UPVC) 
پیش نیازهای فنی مونتاژ - کامپوزیت چوب پالست
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3- الزامات مناسب سازی دیوار جهت نصب 

3-4: وجود لغاز یا تیغه ی دیوار برای نصب چهارچوب طبق تصاویر زیر الزامی است.
          تصاویر زیر مربوط به شرایطی است که دو درب در مجاورت یکدیگر قرار می گیرند )در دو تیغه ی دیوار عمود به یکدیگر(،الزم به ذکر است در                              

          تصاویر زیر از روکوب mm 42×80 استفاده شده است ، در صورت استفاده از از روکوب mm 42×60 به همان نسبت قابل تغییر است.

mm   80×42 mm 42×360-3: حداقل طول لغاز )تیغه ی دیوار( برای نصب روکوب در دو سایز                      و                      به صورت زیر می باشد.

mm 42×80 روکوب                            و  فریم 140 میلیمتر   42mm×60روکوب                           و  فریم 140 میلیمتر

Technical Requirements of Assembly (WPC - UPVC) 
پیش نیازهای فنی مونتاژ - کامپوزیت چوب پالست

3- الزامات مناسب سازی دیوار جهت نصب 

80

14
0

80

10
0

80

140

80

70

80

14
0

80

70

15

70

80

12

12
15

50

60
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در تصاویر زیر اهمیت وجود لغاز در محل نصب درب های برند ُدرتِک نمایش داده شده است. 

Technical Requirements of Assembly (WPC - UPVC) 
پیش نیازهای فنی مونتاژ - کامپوزیت چوب پالست

3- الزامات مناسب سازی دیوار جهت نصب 
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4-1: بــرای کاربــری هــای ســرویس بهداشــتی        ، حمــام و مشــابه آن کــه نیــاز بــه اجــرای آســتانه ی ســنگی بــا ضخامــت حــدود 30 میلیمتــر 
مــی باشــد، عــرض ســنگ آســتانه  طبــق انــدازه ی عــرض پروفیــل قــاب  مــورد اســتفاده بــرای چهارچــوب درب  در نظــر گرفتــه مــی شــود که بــه موجب 

اســتاندارد هــای ســاختمان ســازی وجــود بادخــور در ســمت پاییــن لنگــه  الزامــی می باشــد.

WC

برای کاربری های سرویس بهداشتی و فضاهای مرطوب توصیه می شود از لنگه ی با جنس UPVC  و چهارچوب از جنس WPC  استفاده گردد.

30 65 120

30 85 140

30 105 160

30 125 180

30 145 200

 سایز پروفیل قاب

اندازه ها به میلیمتر می باشد. 

ضخامت سنگ آستانه عرض سنگ آستانه

4- الزامات فنی برای درب های سرویس بهداشتی

Technical Requirements of Assembly (WPC - UPVC) 
پیش نیازهای فنی مونتاژ - کامپوزیت چوب پالست



20

4-2: کــف ســازی ســرویس بهداشــتی بــه نحــوی مــی باشــد کــه لولــه ی فاضــالب و تاسیســات مربوطــه بــه صــورت زیــر ســقف اجــرا شــده و هیــچ 
اختــالف ارتفاعــی نســبت بــه کــف تمــام شــده ی فضای خــارج از ســرویس نداشــته باشــد. 

4- الزامات فنی برای درب های سرویس بهداشتی

Technical Requirements of Assembly (WPC - UPVC) 
پیش نیازهای فنی مونتاژ - کامپوزیت چوب پالست

+0.00 +0.00

 �امیک
م�ت ماسه سی�ن

فوم ب�

ب� رویه ی سقف
بلوک سفالی

سنگ آستانه

 �امیک �ویس بهداشتی
قیر و گونی
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66

         -  برش 45 درجه ی روکوب

5-1: برش و آماده سازی روکوب

      - برش 90 درجه ی روکوب
 - درب هــای برنــد ُدرتـِـک در طراحــی اصلــی بــه صــورت بــرش 90 درجــه ی روکــوب ارائــه مــی گــردد کــه در تمــام ســایزهای لنگــه قابــل اجــرا 

ــد. می باش
- در نصــب پروفیــل روکــوب بــه صــورت 90 درجــه الزم اســت پروفیــل هــای عمــودی روکــوب بــه شــکل زیر بــرش داده شــود. الزم بــه ذکراســت، اندازه 
ی درج شــده در  تصویــر متناســب بــا پروفیــل روکــوب mm 42× 80 مــی باشــد. در پروفیــل روکــوب mm 42× 60 ســایز 75 بــه 55 کاهــش مــی 

بد.  یا

 - در نصب پروفیل روکوب به صورت 45 درجه کافیست پروفیل های روکوب به صورت 45 درجه برش داده شود.                                   
- درب های ُدرتِک در سایز های لنگه ی 716-766-816-866 قابلیت اجرا با برش 45 درجه ی پروفیل روکوب را دارند.             

5-آماده سازی اجزای چهارچوب جهت نصب

Technical Requirements of Assembly (WPC - UPVC) 
پیش نیازهای فنی مونتاژ - کامپوزیت چوب پالست
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بــرای مونتــاژ و تــراز نمــودن پروفیــل هــای قــاب در دهانــه ی دیــوار، از چهــار عــدد قطعــه ی فیکــس کننــده در دو گوشــه بــرای اتصــال پروفیــل های 
قــاب کــه در ابعــاد هــای مشــخص ، بــرش 45 درجــه خــورده انــد، بــه صــورت تصاویــر ارائــه شــده در زیــر اســتفاده مــی گــردد.  

5-آماده سازی اجزای چهارچوب جهت نصب

5-2: آماده سازی پروفیل قاب

Technical Requirements of Assembly (WPC - UPVC) 
پیش نیازهای فنی مونتاژ - کامپوزیت چوب پالست

قطعه ی فیکس کننده ی خارجی

قطعه ی فیکس کننده ی داخلی
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 Frame edge jointing apparatuses are
 fitted as shown in the figure and their
edges are jointed

مونتــاژ پروفیــل هــای چهارچــوب بواســطه 
قطعــات چفــت کننــده گوشــه هــای 45 درجــه.

اتصال لوالهای چهارچوب در با استفاده از پیچ.

مونتــاژ یــراق آالت قفــل و کلیــد بــر روی 
چهارچــوب.

Installthe door frame hings with screws

 Assemble the lock and handle on the
door frame

مونتاژ یراق آالت قفل و کلید بر روی لنگه.

مونتاژ لنگه بر روی چهارچوب.

تــراز کــردن پروفیـــل هــای چهــــارچوب داخــل 
ــاف دیوار. شکـ

 The frame is placed in the wall gap in
 the middle. Squeezing pins are placed
 in the upper and side gaps and fixed
 by adjusting with the measurement
gauge

 Adjust the internal measurement
 between sashe and frame as          mm
 by using an adjuster. Frame - Sashe
balance should be checked again

 Lock and handle suitable for the leaf
the frame. are fitted by screwing them

نصب روکوب بر روی چهارچوب.

ــوار  ــکاف دی ــن ش ــی بی ــای خال ــردن فض پرک
و چهارچــوب بــا فــوم پلــی اورتــان بــرای 
اســتحکام هرچــه بیشــتر درب بــر روی دیــوار.

اتصال لوالهای لنگه در با استفاده از پیچ.

 Hinges are screwed to the leaf with
 the upper hinge center          mm and
lower hinge center          mm

 Apply polyurethane foam in the gap
 between the frame and wall. After
drying, remove the foam residues

 Double-side adjusted cornice are cut
 according to the measurement and
fitted by using a plastic hammer

300
250

3.5

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Assembly Details
جزئیات نصب
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Quality is  our Responsibility
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