چرا در انتخاب و خرید درب باید دقت زیادی کرد؟
اولین چیزی که در یک ساختمان دیـده میشـود و چشـمنـوازی میکند نمای خارجی هر ساختمان است که نقطه عطف
و تاثیرگذار آن دربهـای ورودی اسـت کـه عنصـری جـدا نشـدنی و بـخش مهمی از نمای ساختمان میباشد که زیبایی
ساختمان را صد چندان مینمایند.
دربهای هر ساختمان حرفهای زیادی برای گفتن دارند که نشانگر شخصیت و ویژگیهای افراد ساکن در آن فضا
میباشد .متاسفانه گاها دیده شده که سازنده ساختمان دربی را انتخاب کرده که در خور شأن و شخصیت آن بنا نبوده و
ساختمان را مانند فـردی نشان داده که کت و شلوار برتن دارد ولی به جای کفش رسمی دمپایی پوشیده است.
بنابراین پیمانکاران ،انبوه سازان و طراحان سعی میکنند عالوه بر کیفیت و زیبایی ،دربهایی را انتخاب کنند که متناسب
با سبک معماری آن ساختمان باشد و در این زمینـه دقت و وسـواس زیـادی به خـرج میدهنـد چـرا که دربها جـزء
اصلی ترین بخش از نمـای هر ساختمان به حساب میآیند و قدرت و اقتدار را به ساختمان هدیه میدهند.
مواردی که در خرید و ساخت درب ها باید مد نظر قرار داد:
 -1درب ورودی منزل باید بر اساس سبک نمای خارجی ساختمان انتخاب شود.
 -2امنیت و استقامت درب ها مسئله مهمی است لذا درب مورد نظر باید با مواد اولیه و جنس مرغوب ساخته شده باشد و
چهارچوبی قوی داشته و تراز بودن و بادخور آن جزء مالکهای اصلی میباشد و همچنین یراق آالت مناسب که شامل
قفل برقی هوشمند و لوالهای بلبرینگی و جکهای قدرتمند که همه اینها باید متناسب با وزن و ابعاد درب انتخاب شوند.
به خاطر داشته باشید که قصر شخصی شما ،در هر اندازه و مکان و شکلی نیازمند بهترین نگهبانها است ؛ درب ورودی
نگهبان قصر شماست.
 -3در انتخـاب نوع رنگ  ،ضد زنگ و نحوه رنگآمیزی درب باید دقت زیـادی کـرد چـرا کـه باید آن را در مقابل زنگ
زدگی و پوسیدگی حفظ و نگهداری کند و همین طـور رنگی را انتخـاب کـرد کـه با رنـگ نمـای سـاختمـان هـمخـوانی
داشتـه و استفاده بیش از دو رنگ در رنـگ آمیـزی درب پیشنهــاد و توصیـه نمیشود و بهتـر است در صورت امـکان از
رنگ کورهای ( الکترواستاتیک ) استفاده شود همچنین بهترین فصل برای رنگ آمیزی درب فصل تابستان و یا روزهایی
است که هوا گرم و بدون گرد و خاک است میباشد.
در همین راستا شرکت صنایع فلزی هشتمین نور با برند تجاری ثامن فرفورژه به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و اولین
صادر کننده برتر درب  ،نرده و حفاظ فرفورژه در دنیا میباشد توانسته است با در اختیار داشتن طراحان حرفهای و در نظر
گرفتن تمامی سالیق عالوه بر تولید درب های لوکس برای اولین بار دربهای پیش ساخته سبک سازی شده را تولید و
روانه بازار کند که از خصوصیات این دربها میتوان به قیمت بسیار مناسب ،کیفیت باالی ساخت  ،رنگ کوره ای  ،تنوع
در طرح ها و مدلهای اشاره کرد که مورد توجه و استقبال سازندگان و بخصوص عموم مردم قرار گرفته است.
در نتیجه با همه این اوصـاف بهتــر اسـت قبـل از سفــارن و انتخــاب درب پارکینـگ یـا حیـار یـک مقـدار زمـان
صر ف کنید و بـا یـک فروشـنده متخصـ

از نزدیـک در ارتبـار و در تمـاس باشـید  .بـه همـین منظـور کارشناسـان

زبـده مــا (ثاان فرفوفا سمنرنا ن

آمــاده ایــن مـیباشــند تــا از پـــروژه شـما و موقعیــت و مـــکان مـــربوطه از

نزدیک بازدیـد داشتــه و در مـورد جــز یات درب بـه شـما بهتـرین راهنمـایی و مشـاوره را قبـل از خریـد و سـفارن
بدهند.

