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 222186شماره ثبت :                   سازه امن گستر نوین:  نام    

  .نمایدسازه امن گستر نوین تحت عنوان برند درب گستر فعالیت می   

، فلزیهای سازه  ،سردرب ساختمان  ساخت و اجرای درب ساختمان: مشاوره، طراحی،  زمینه فعالیت

، انواع چهارچوب، فریم و دیگر فرار، بیلبورد، رابیتس کاری، فالشینگ، حفاظپله  اسکلت، سوله،

 مصنوعات فلزی

  یک نگاه : در درب گستر

خدمات آهنگری   مجرب درحوزه انتاسیس گردید و با بکارگیری کارشناس 1377در سال  درب گستر      

ساختمان، فعالیت خود را در زمینه مشاوره، طراحی و ساخت درب و سازه های فلزی متمرکز نمود. با 

ارائه راه حل های مفید و اجرای در پایه کیفیت برای پروژه های معتبر موجب رضایت مندی مشتریان و 

بخش  دو دهه سابقه مداوم در ازگسترش فعالیت های خود گردید. و همچنین مدیریت این مجموعه با بیش 

 صنعت درب وسازه های فلزی کشور می باشد. در از چهره های شناخته شده و تاثیر گذارساختمان  صنعت

 

 گواهینامه  ها : 

                                                                        

                                                                                                  

                               

                                                                                          

 

 

 



 : درب گستر سرویس ها و خدمات تخصصی قابل ارائه  توسط 

 راحی  در زمینه انواع خدمات آهنگری ساختمانط ارائه مشاوره و -1

 ، خلق محصولی ویژه و منحصر بفرد و طرح های ابتکاریاجرایی، بهترین ایده ها ارائه راه حل های  -2

 نصب تا مدت زمان معین موقع از فروشامکانات خدمات پس از  -3

 ارائه محصولی با کیفیت و با استحکام بر پایه دانش فنی، تجربه کاری و توانمندی باال -4

 آشنا به معماری شهری و معماری اصیل ایرانی و معماری کالسیک و مدرن  -5

 پیشگام در شفاف سازی قیمت ها و ایجاد فضای رقابت -6

 رانیا عیصنا تیفیه و بهبود کو ارزشنامه انجمن توسع دارای گواهینامه انجمن کیفیت ایران -7

 رانیماندگار ا رانیو برنده نشان مد 2008 9001 زویا یدارنده گواه -8

های ه نخستین مدلهای دربهای آهنی با جلوه ارائدر وبگاه خود وو ... اولین گردآورنده هزاران مدل درب  -9

 ) بیشترین تنوع محصول ( برتر و ویژه

تلفیق درب فلزی با متلایر های چوب، شیشه، پلی کربنات، بلوک های  تکنولوژی روز جهتاستفاده از -10

 شیشه ای و...

 ي (نحوه ساخت وآماده ساز مشاوره رایگان ) درموردایی نیازها وپاسخ گویي به سواالت مشتریان، شناس -11

 طراحی درب با  با ابعاد واقعی پروفیل ها ، قبل از اجرا و ارائه پیش نمایش  به مشتری -12

 خرید و دریافت کاال مستقیم از تولید کننده -13

 ترکیب نیروی انسانی :

 پرسنل می باشد. سال برای کلیه هفت میانگین تجربهدارای پرسنل با توجه به زمینه فعالیت آهنگری  

 پروژه های انجام شده :

  http://darbgostar.com/Project.aspx  میباشد. درب گسترلینک ذیل پروژه های انجام شده 

 اهداف و برنامه ریزی : 

 

، وط به ساختمانبهمزمان با پیشرفت تکنولوژی در زمینه تجهیزات مربه افزایش روز افزون ساخت و ساز،  با توجه

مورد استفاده برنامه بلند مدتی را تدوین نموده  تلایرطراحی و م دانش و تجربه و بهره  گیری از هنر برپایهدرب گستر

 .است که در برگیرنده اهداف بلند مدت برتر است

دستیابی به این اهداف مسیری را طی هر روزدرمحترم ز انتقادات و پیشنهادات مشتریان امید است با همدلی و استفاده ا

تیابی سکشورهای درحال پیشرفت و موفقیت کشور عزیزمان در جهت دوانیم سهم اندکی در جهت رقابت درنماییم تا بت

 به تکنولوژی روز مطرح دنیا در زمینه صنعت ساختمان سازی داشته باشیم.
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