
A DOOR
TO THE FUTURE

دري بسوي آینده





قریب به سی سال تجربه و حضــــور پرتالش در ارائه فناور يهاي نوین وروديهاي 

هوشمند اتوماتیک شامل تولید انواع دربهاي صنعتی اتوماتیک و کرکره حفا ظهاي 

پلـی کربنـات و ســــاز ههاي بارگیـري و تولیـد انـواع درب و پنجـر ههاي UPVC و 

آلومینیومـی و تـرمال بـریک، با بـرند دُرنیک ®DOORNIK در منطقه خاورمیانه 

حاصل زحمات فرزندان شما و تفکر و خودباوري ایرانی در بلند نظري، اندیشــیدن، 

ب هعمل در آوردن و پشتکار در رسیدن به اهداف عالیه بوده است.

فعالیت شرکت در سـال 1370 و با ابداع سیســـت مهاي پنــوماتیک درب بازکــن 

پارکینگی با نام دلتا شـروع شـد و از سـال 1380 تولید انواع کرکر ههاي شـفاف پلی 

کربنات نشـکن را با چند فقره ثبت اختراع آغاز کردیم. در ادامه تولید انواع دربهاي 

صنعتی اتوماتیک با فناوري پیشرفته و سازههاي هوشمند بارگیري و سیستم ایرالك 

انبارهاي دارویی و غذایی در کنار تولید انواع درب و پنجر ههاي UPVC وآلومینیومی و 

ترمال بریک به محصـوالت افزوده شد و در حال حاضر رنج محصــوالت پاسخگوي 

نیاز عموم براي انواع وروديهاي نفر رو و اتوماتیک در مصارف صنعتی، فروشگاهی و 

خانگی م یباشد.

رزومه شرکت و حضور در زمینه کرکرههاي حفاظ پلی کربنات نشـکن و ضد گلوله در 

ارگانها و بان کهاي سراسر کشـور نظیر یکصـد شعبه بانک پاسارگاد، تمامی شعب 

بانک صنعت و معدن، شعب بانکهاي انصــــار و تجارت و صادرات ایران و سپه و 

صدها شعب بان کهاي مختلف سراسر کشـــور و همچنین حضـــور در پروژههاي 

مختلف صنعتی در کشور نظیر قطار شهري تبریز و شیراز و مشـهد و برندهاي مطرح 

نظیر  رانی، س نایچ، چاي گلستان، هوفنبرگ، نستله، ماندا سوي، شیبا، حلواشکري 

عقاب، مینو،ویتانا، بیسکوییت فرخنده، بسـتنی رامک، کاله، لبنی پاکبان، لبنی روزانه 

بل، دنون، میهن، پگاه، پارمیدا لبن، چیپس باتو، مزمز، لینا، خشــکپاك، سانا، مهیا 

پروتئیـن، تالونـگ، گوشتیـران، البرز پروتئین، پاك تلیسـه، هایپرمی، دیجـی کاال، 

دیاکو، یونیلور،پارس حیات (مولفیکس)، پوبر، سـازیبا، روژان، فارما شـیمی، پخش 

هجرت، پخش قاســم، پخش رازي، پخش مانی، پخش ســایه ســـمن، پخش 

آریامهر، volvo، سایپا، کروز، بم خودرو، صـبا باتري، بهمن موتور، اتو شـاسـی اینتر 

نشــنال (رنو)، پار تسازان، داروسازي دکتر عبیدي، پخش دارویی اکســـیر، توسعه 

دارویی رسـا، تهران دارو، دارویی سیـناژن، دارو گســتر نخبگان، داروسازي قاضـی، 

داروسـازي رازك، داروسـازي التیام، آوه ســینا، داروپخش، آدورا طب، ســردخانه 

ارجمندي، سردخانه میوه طالیی، سـردخانه میثاق، سـردخانه کیان، سـردخانه کوه 

یخ، سردخانه جهرم، سردخانه فرخنده، پشتیبانی امور دام، گلدایـران، مامـوت، یزد 

تایر، مانا انرژي، BAT، توتون قشم، AGT ،JTI، سوپرپایپ، پاالز موکت، تایکو، آرمه 

تاب، کانسرام، ژالکه، پتروپک، آب شیرین کن بندر عباس، سبزگلسار، نفت ریسان، 

نفت پاسارگاد، نفت ایرانول، پاالیشــگاه تهران و ... همواره با رضایتمندي خریداران 

در کیفیت محصوالت و خدمات پس از فروش همراه بوده است.





واحد تولید در و پنجره UPVC دُرنیک با اســـتفاده از خط تولید تمام 

اتوماتیک و ماشـی نآالت Comall ایتالیا و اســتفاده از مرغو بترین 

پروفیـ لهاي موجـود، پاسخگوي نیازمنـد  ي تعاون یهاي مســــکن، 

انبو هسازان و سازما نهاي مختلف در زمین ه ساخت مسـکن در سراسر 

ایران م یباشد.

اکی پهاي مجهز و مجرب؛ خدمات مشـاوره، انداز هبرداري، نصــب و 

خدمات پس از فروش را بر عهده دارند.



واحد تولید شرکت دُرنیک ، درب و پنجره آلومینیومی و ترمال بریک 

را با قال بهاي اختصاصی دُرنیک و طراحی منحصـر بفرد در دو مدل 

ســاده و حرارت شــکن (ترمال بریک) با عایق پلی آمید بین جداره 

بیرونی و داخلی آلومینیوم از بیلت اسـتاندارد 6063 با ســختی 14، 

تولید م ینماید.

پنجـر ههاي تـرمال بـریک بـراي بـر جهاي بلند مـرتبه و پـروژ ههاي 

حساس، امکان عایق بودن صوت و حرارت را فراهم م یسازند.

تنوع یرا قآالت و بوم یسازي و رفع اشکاالت پروفی لهاي آلومینیومی 

موجود و سـازگاري پروفی لها با یرا قآالت روز دنیا، عایق بودن و طول 

عمر بیشتر محصول را فراهم نموده است.

اکی پهاي مجهز و مجرب؛ خدمات مشـاوره، انداز هبرداري، نصـب و 

خدمات پس از فروش را بر عهده دارند.



کرکره پلی کربنات شــــفاف براي اولین بار در ســـــال 1386 با 

شـمار ههاي 42719 و 65305 به ثبت اختراع دُرنیک رسـید. پلی 

کربنات یکی از مقاو مترین پلیمرهاي دنیا در برابر ضــربه اســت و 

ـ ههاي چند جداره ضد گلوله و ضد  براي مقاصد امنیتی در شیشـــ

انفجار و سپرهاي ضد شورش کاربرد فراوانی دارد.

مدل الماس عالوه بر زیبایی و شــفافیت و دید داخل، با ضــخامت 

میانی بیش از 4 میلیمتر و ضـــخامت دور 10 میلیمتر و نحوه قرار 

گرفتن لوال (در کنار قطعه) یکـی از مقاو متـرین کـرکـر ههاي پلـی 

کربنات م یباشد و به همین دلیل بطور گسترده در مراکز حسـاس 

دولتی و بان کها مورد استفاده قرار م یگیرد.



اســتفاده از ورق امنیتی 8 میلیمتر Guard	–	Hi با پایه پلی کربنات، 

امنیتی ماورا تصـور در کرکرهي پلی کربنات مدل مروارید ایجاد کرده 

است که در برابر تهاجم و ضربات تبر مطابق با اسـتانداردهاي جهانی 

مقاوم میباشد؛ بنابراین لفظ نشکن را م یتوان به آن اطالق کرد.

کرکره هاي پلی کربنات مدل مروارید براي مراکز بســیار حســـاس 

نظامی و دولتی و صندوق امانات بان کها مورد استفاده قرار م یگیرند 

و دژ مستحکمی در برابر ضربه و هجوم م یباشند.



راهبند اهرمی متداول ترین و پر مصـرف ترین نوع  راهبند 

است و سـرعت بازشـو باالیی دارد و در ورودي بزرگرا هها و 

پارکین گهاي عمومی و مراکز خرید اسـتفاده م یشـود، در   

 راهبندهاي اهـــرمــــی، 

جنب ههاي کنترل تردد بیش 

از جنب ههاي امنیتــــــی و 

جلوگیري فیـزیکـی از تـردد 

حـائــــز اهمیـت اســت.

ضخامت ور قهاي مختلف براي مسدود کردن جاده در 

مقابل انواع وسیل ه نقلیه سبک و سنگین تولید م یشود.

دولتی و نظامی مورد استفاده قرار م یگیرد. 



ـ ههاي امنیتی به صورت چند الیه و با ترکیب پلی کربنات در گریدهاي امنیتی مختلف از مقاوم در برابر گلوله اسلحه  شیشــ

کمري تا ضد انفجار تولید م یشوند. محصوالت موجود درنیک با باالترین فناوري انواع نیازهاي شما براي حفا ظهاي ثابت 

و متحرك را پاسخگو هستند.

شیش ههاي امنیتی شامل موارد زیر میشوند:

 
مقاوم در برابر گلوله · شیش ههاي

· شیش ههاي مقاوم در برابر گلوله و هجوم

· شیش ههاي مقاوم در برابر سرقت



در بهاي سریع PVC با سرعت باالي  باز و بسته شدن (تا 1 متر در ثانیه) به عنوان جدا کننده دو فضا که اختالف دماي باالیی 

دارند، از اتالف انرژي جلوگیري م یکنند و به لحاظ اقتصادي توجیه کامل دارند.

فست رول یا سریع رول شو تولید م یشوند.فست فولد یا سریع تاشودرب سریع صنعتی در دو نوع:

فست رول مهیا پروتئین 



درب سکشــنال از نوع در بهاي صنعتی با ساندویچ پانل است. در سکشـــنال به صورت باالرونده و در ری لهاي کناري به 

سمت سقف هدایت شده و در انواع مختلف م یتواند شکل سقف را به خود بگیرد.

انواع در بهاي سکشنال عبارتند از:

درب سکشنال افقی بازشودرب سکشنال نیمه افقی بازشودرب سکشنال عمودي بازشو

از مزایاي درب سکشنال م یتوان امنیت باال، حداقل اشغال فضاي محیط داخلی، سازگاري سازه و وفق دادن

را اشاره کرد. در بهاي سکشنال در مبادي ورودي سول هها و کارخانجات تولیدي استفاده م یشوند.

انحصاري در بهاي کامپکت را تولیـد و در دنیا عرضه م ینماید. درب کامپکت

مشابه درب سکشنال بوده و از ساندویچ پانل در سازه درب استفاده م یشود.

مزایاي درب کامپکت در مقایسه با درب سکشنال حذف سیستم فنر تعادل

در بهــاي کامپکت در مبــادي ورودي ســول هها و 



درب آکاردئونی یا تاشـو از نوع در بهاي صـنعتی لوالیی افقی بازشــو با 

ساندویچ پانل است که به صورت دو لنگه یا چند لنگه تاشـويِ افقی از دو 

طرف روي هم جمع و به کنار م یرود. (مانند در بهاي ورودي اتوبوس)

در بهاي آکاردئـونی مـوارد اســـتفاده خاص دارنـد نظیـر ورود يهاي 

تعمیرگا ههاي واگـ نهاي قطار شـهري که کابل OCS از وسـط درب عبور 

کرده است و امکان نصــــــب مدل درب دیگـري در آن محـل وجـود 

نـدارد. تاکنـون بســـــیاري از تعمیـرگا ههاي قطار شهري نظیر تبریز و 

مشهد و شیراز توسط دُرنیک به این در بها مجهز شد هاند.

مزایاي درب آکاردئونی عبارتند از: امنیت باال، حداقل اشغال فضـــــاي 

محیط داخلی، امکان کارکرد دستی، سرعت مناسب بازشو، عایق صـدا و 

حرارت.

در بهاي آکاردئونی دُرنیک ، وارداتی از شرکت KOPRON ایتالیا است 

که این شرکت نمایندگی انحصاري محصوالتش را در ایران دارد.

عایق نسبی حرارت، گرد

و غبار و قیمت مناسب را ذکر نمود.

کارخانجات کنار هم از درگاه ورودي آویزان
 م یشوند و با همدیگر ه مپوشانی دارند و از
تردد هوا و گرد و خاك و حرارت جلوگیري

م یکنند. از مزایاي درب استریپ م یتوان

قطار شهري تبریز



سکوي بارگیري یا داك لولر در مبادي بارگیري نصـب 

م یشود و با کمک سیستم هیدرولیک امکان بارگیري 

در حداقل زمان را  فراهم م یسازد. سـکوي بارگیري از 

یک صفحه اصلی و یک باله تشـکیل شده است که با 

ج کهاي هیدرولیک جابجا شده و با تشــــکیل یک 

رمپ، ورودي انبار را به کامیون مـرتبط مـ ینماید و به 

این ترتیب لیفتراك م یتواند مســتقیما وارد کامیون 

شـود؛ در نتیجه زمان تخلیه یا بارگیري از 2 سـاعت به 

20 دقیقه کاهش م ییابد و استفاده از آن کامال توجیه 

اقتصـــادي دارد. از سایر مزایا م یتوان تنظیم ورود و 

خروج کاال، کاهش نیروي انسانی، جلوگیري از اتالف 

انرژي، تخلیه و بارگیري تمیـز (loading	Clean)  را 

اضافه نمود.

مینی داك نوعی ســـکوي بارگیــري اســــت که براي 
بارگیر يهاي سـبک و با تردد کم اســتفاده م یشــود که 
معموال حمل بار با چرخ دستی صـورت م یگیرد. در مینی 
داك صفحه اصلی در حالت عادي به صورت ایسـتاده در 
انتهاي محل بارگیري قرار دارد و به محض نزدیک شــدن 
کامیون به سکو، اپراتور آن را توسـط اهرم بر روي کامیون 

قرار م یدهد.

موبایل داك یا سکوي متحرك در مکا نهایی که انبار 

همســــطح زمین باشد و امکان نصــــب سکوي 

هوشمند فیکس نباشد، پیشــــنهاد م یگردد. طول 

ســـکوي متحرك حدود 11 متر اســــت و امکان 

بارگیــري و تخلیه و ورود لیفتـــراك به کامیون را از 

ســطح محوطه بوجود م یآورد. موبایل داك امکان 

جابجایی در محوطه را نیز دارد.



شلتر سیل در دونوع     بالشتکی و     بادي  تولید م یشوند. 

در نوع بالشتکی دور محل بارگیري در محل قرارگیري کامیون 

بالشت کهاي منعطفی نصب شد هاند که با قرار گرفتن کامیون 

فشرده م یشوند و محل بارگیري سیل م یگردد.

در نوع بادي با قرار گرفتن کامیون در محل خود، بالشـت کها، 

دور کامیون باد شده و محل بارگیري سیل میگردد.

نـوع بالشــــتکی تولیـد داخل اسـت و نوع بــادي وارداتـی 

KOPRON ایتالیا است که قیمت باالیی در مقایســـه با نوع 

بالشتکی دارد.

 PVC شـــلتر یا چادر بارگیري، نوعی چادر از جنس

است که در محل تخلیه و بارگیري کاال بر سکو نصب 

شده و با قرارگیري کامیون در محل بارگیري، اطراف 

کامیون را در بر گرفته و از عبور گـرد و غبار و آلودگـی 

محیطی به داخل انبار ممانعت میکند. شـــــلترها 

امروزه از الزامات ایرالك انبارهاي دارویـی و غذایـی 

هستند.

مهیا پروتئین



داك تونل نوعی چادر بارگیري است که داراي طول بیشتري 

نســبت به شلتر است و در مکا نهایی که محل بارگیري از 

کامیون فاصـله دارد و یا به دالیل بهداشـتی نیاز اســت که 

شلتر کل طول کامیون را پوشـش دهد، اسـتفاده م یگردد. 

ابعاد داك تونل کامال سفارشی است.



درب اتوماتیک شیش هاي در ورودي نفررو فروشگا هها، 

مراکز خرید، مترو، فرودگا هها و ... مورد اسـتفاده قرار 

مـــ یگیـــرد و در انواع مختلف تک لنگه و دولنگه و 

تلسکوپی (دو لنگه روي هم) تولید م یشود.

درب اتوماتیک شیش هاي با فناوري روز دنیا در دُرنیک  

طراحی و با اســـتفاده از بهترین قطعات نظیر موتور 

دانکر آلمان و سنسورهاي استاندارد عرضه م یشود.

شــــبکهی خدمات پس از فروش مجرب و آموزش 

دیده در سراسر کشـــــور، امکان خدمات در حداقل 

زمان را فراهم نموده است.

درب اتوماتیـک
شیـش هاي نرمال

درب اتوماتیـک
شیـش هاي گردان

ـ هاي گردان در ورود يهاي نفررو و در  درب اتوماتیک شیشــ
مکا نهاي خاص نظیر ورودي هت لها، مراکز خـرید بـزرگ، 
شعب بان کها و سـاختما نهاي اداري اسـتفاده م یشـود و 
عالوه بر زیبایی فو قالعاده و پرســتیژ باال از تردد هوا با دماي 
متفاوت، از محیط بیرونی به محیط داخلی ممانعت م یکند.



شرکت دُرنیک مفتخر به ابداع کرکر هي آلومینیوم سـیل از 

نوع کرکر هي رول شونده م یباشد. کرکره آلومینیوم سیل با 

الســتی کهاي مختلف بین تیغ هها، باالي کرکره، ری لهاي 

کناري و تیغه انتهایــی؛ حداقل نفوذ هوا و گــرد و غبار را از 

محیط بیرونی دارد و در نتیجه در انبارهاي دارویی و غذایی 

گزینه مناســبی اســت که نیاز به حداقل عبور گرد و غبار و 

اتالف حرارتی را دارند.

اسـتفاده از بیلت اسـتاندارد 6063 در کرکر ههاي سـیل و 

درجـه ســـختی باالتر از 14 و وزن حـدود 9 کیـلوگـرم بر 

مترمربع باالترین درجه کیفی را تضمین نموده است.

کـرکـره آلومینیومـی دورو نواري از نوع کـرکــر ههاي رول 

شـونده و از ابداعات دُرنیک  اسـت و از هر دو طرف نماي 

یکسانی دارد و به دلیل زاویه شکست تیغه از وسط حداقل 

فضاي رول را اشغال و به هنگام جمع شدن حداقل صدا را 

داراست.

استفاده از بیلت اسـتاندارد 6063 و درجه سـختی باالتر از 

14 و وزن حدود 8 کیلوگرم بـر متـرمـربع باالتـرین درجه 

کیفی را ارائه م ینماید.

تعمیرگاه خشکی بندر امام

شرکت تایکو
10m * 10mابعاد کرکره



در بهاي ضد حریق یا فرار اضـطراري امروز یکی از 

الزامات هر مکان مسکونی، اداري، تجاري و صنعتی 

م یباشد. دلیل استفاده از در بهاي ضـد حریق این 

اســت که فرد یا افراد در هر مکانی از داخل بتوانند 

هنگام حریق براحتی با برخورد به دســـتگیره آنتی 

پنیک که از سمت داخل نصـــــب م یگردد بدون 

هیچگونه فشـــــاري از درب و محیط حریق و دود 

خارج شــوند. در بهاي ضـــد حریق نیز همچون 

کرکر ههاي ضـد حریق بنا به اسـتانداردهاي کاربري 

تعریف شـده با مقاوم تهاي 1 و 2 سـاعت در برابر 

حریق ساخته م یشوند.

درب نفررو ضد حریق

درب نفررو ضد انفجار
در بهاي نفررو ضـــــد انفجار یکی از پیچید هترین 
تکنولوژ يهاي ســــــاخت درب را از نظر متریال و 
طراحی به خود اختصـــاص داده است. عموما این 
در بها ب هصورت عادي ب هعنوان درب نفررو اسـتفاده 
م یگردند و در گریدهاي مختلف بنا به درخواســت 
مشـــتري و شدت احتمال انفجار ساخته م یشوند. 
درب ضــد انفجار بدی نصــورت کار نم یکند که کال 
نیروي حاصله از انفجار را خنثی کند بلکه بر حسـب 
میل یثانیه مکثی را ایجاد مـ یکند که موج انفجار را تا 
حد اسـتانداردهاي تعریف شـده کاهش مـ یدهد و 
از خســــارات و تلفـات جانــی تا حــد زیـــادي 

جلوگیري م ینماید.



کرکره ضد حریق از نوع کرکره رول شونده و وارداتی 

دُرنیک  از یکی از برترین برندهاي ترکیه است.

کـرکـر ههاي ضـــد حریـق عمومـا براي اتـا قها یا 

انبارهایی استفاده م یگردد که مواد قابل اشـتعال در 

آ نها وجود دارد و براي جلوگیري از سـرایت حریق 

به خارج از محـوطه آت شســـوزي همچنیـن دود 

حاصله از آن به کار م یروند. کرکر ههاي ضـد حریق 

به 2 دسـته اصـلی یعنی تک جداره و دو جداره و 3 

دسته فرعی با مقـاومـت 2،1 و یا 3 ساعت در برابر 

حریــق تقسی مبندي م یگردند.


