
 

 

 "بسمه تعالی"

 

 
 

 ایران کاوه    ضد سرقتو  نسوزانواع گاوصندوق های  
 

 تک تک محصوالت فوق را مالحضه بفرمایید.بعدی عکس و مشخصات   صفحاتدر  شما می توانید 

 .باشیدجهت سفارش و استعالم قیمت محصول مورد نظر می توانید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط 

 

 

 

 

 www.irankave.com   آدرس سایت

 

 

 

 66261442-021 تلفن : 

 09359022815 / 02166261444 خدمات :              09124954213 فروش : 
 

 156پالک ابوسعید شرقی ، خیابان حیدری  بزرگراه فتح ، خیابان خلیج فارس ، خیابان  آدرس فروشگاه :

http://www.irankave.com/


 

 

 

   TS-005مدل گاوصندوق ایران کاوه 

 35عمق    41عرض    52 ارتفاع:  خارجی ابعاد .1

 22عمق    31عرض    36ابعاد داخلی : ارتفاع  .2

 14عمق  31عرض   15ابعاد صندوقچه داخلی : ارتفاع   .3

 سانتی متر  10 ضخامن درب :   .4

 فلز روکش دار  جنس بدنه : .5

 معمولی  نوع رنگ بدنه :  .6

 میلیمتر است  25زبانه های فوالدی به قطر  .7

 ( ضد دیلمزبانه کشی سه جهته )  .8

 ( ضد حریق )  سانتی متری پر شده از بتن  4جداره  .9

 (ضد سرقت )  جهته سهمکانیزم زبانه بندی  .10

 قابلیت نصب انواع رمز )مکانیکی و دیجیتالی( .11

 درجه سانتی گراد تا یک ساعت داراست  800تحمل حرارت   .12

 کلیک کنید.جهت اطالعات بیشتر  .13

 

www.irankave.com 

https://irkaveh.com/product/model-ts-500/
https://irkaveh.com/product/model-ts-500/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/


 

 

 

   TS-006مدل گاوصندوق ایران کاوه 

 40عمق    45عرض    62 ارتفاع:  خارجی ابعاد .1

 24عمق    36عرض    47ابعاد داخلی : ارتفاع  .2

 18عمق  36عرض   16ابعاد صندوقچه داخلی : ارتفاع   .3

 لیتر  30 حجم داخلی:  .4

 سانتی متر  10 ضخامن درب :   .5

 معمولی  نوع رنگ بدنه :  .6

 میلیمتر است  25زبانه های فوالدی به قطر  .7

 ( ضد دیلمزبانه کشی چهار جهته )  .8

 ( ضد حریق )  سانتی متری پر شده از بتن  4جداره  .9

 (ضد سرقت )  جهته چهارمکانیزم زبانه بندی  .10

 دیجیتالی(قابلیت نصب انواع رمز )مکانیکی و  .11

 درجه سانتی گراد تا یک ساعت داراست  800تحمل حرارت   .12

 کلیک کنید.جهت اطالعات بیشتر  .13

 

https://irkaveh.com/product/model-ts-600/
https://irkaveh.com/product/model-ts-600/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/


 

 

 

   TS-007مدل گاوصندوق ایران کاوه 

 50عمق    50عرض    72 ارتفاع:  خارجی ابعاد .1

 35عمق    42عرض    57ابعاد داخلی : ارتفاع  .2

 26عمق  42عرض   20ابعاد صندوقچه داخلی : ارتفاع   .3

 کیلوگرم  220وزن :  .4

 سانتی متر  10 ضخامن درب :   .5

 معمولی  نوع رنگ بدنه :  .6

 میلیمتر است  35زبانه های فوالدی به قطر  .7

 ( ضد دیلمزبانه کشی چهار جهته )  .8

 ( ضد حریق )  سانتی متری پر شده از بتن  4جداره  .9

 (ضد سرقت )  جهته چهارمکانیزم زبانه بندی  .10

 قابلیت نصب انواع رمز )مکانیکی و دیجیتالی( .11

 درجه سانتی گراد تا یک ساعت داراست  800تحمل حرارت   .12

 کلیک کنید.جهت اطالعات بیشتر  .13

 

https://irkaveh.com/product/model-ts-700/
https://irkaveh.com/product/model-ts-700/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/


 

 

 

 گاوصندوق ایران کاوه  TS-008مدل 

 60عمق    60عرض    82 ارتفاع:  خارجی ابعاد .1

 41عمق    52عرض    66ابعاد داخلی : ارتفاع  .2

 30عمق  52عرض   20ابعاد صندوقچه داخلی : ارتفاع   .3

 کیلوگرم  320وزن :  .4

 متر سانتی  10 ضخامن درب :   .5

 معمولی  نوع رنگ بدنه :  .6

 میلیمتر است  35زبانه های فوالدی به قطر  .7

 ( ضد دیلمزبانه کشی چهار جهته )  .8

 ( ضد حریق )  سانتی متری پر شده از بتن  4جداره  .9

 (ضد سرقت )  جهته چهارمکانیزم زبانه بندی  .10

 قابلیت نصب انواع رمز )مکانیکی و دیجیتالی( .11

 سانتی گراد تا یک ساعت داراست درجه  800تحمل حرارت   .12

 کلیک کنید.جهت اطالعات بیشتر  .13

 

https://irkaveh.com/product/model-ts-800/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/


 

 

 

 گاوصندوق ایران کاوه  D-TS 1000مدل 

 40عمق    45عرض  100 ارتفاع:  خارجی ابعاد .1

 ( 24عمق    36عرض    26ارتفاع )طبقه پایین   (24عمق   36عرض    47ارتفاع  )طبقه باال داخلی :ابعاد  .2

 18عمق  36عرض   16ابعاد صندوقچه داخلی : ارتفاع   .3

 کیلوگرم  240وزن :  .4

 طبقه دو تعداد طبقه :  .5

 سانتی متر  10 ضخامن درب :   .6

   معمولی نوع رنگ بدنه :  .7

 . استمیلیمتر  35زبانه های فوالدی به قطر  .8

 ( ضد دیلمزبانه کشی سه جهته )  .9

 ( ضد حریق )  سانتی متری پر شده از بتن  4جداره  .10

 (ضد سرقت )  جهته چهارمکانیزم زبانه بندی  .11

 قابلیت نصب انواع رمز )مکانیکی و دیجیتالی( .12

 درجه سانتی گراد تا یک ساعت داراست  800تحمل حرارت   .13

 کلیک کنید.جهت اطالعات بیشتر  .14

 

www.irankave.com 

 

https://irkaveh.com/product/model-ts-1000d/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/


 

 

 

 گاوصندوق ایران کاوه  TS-1000مدل 

 41عمق    45عرض  100 ارتفاع:  خارجی ابعاد .1

 24عمق    36عرض    82ابعاد داخلی : ارتفاع  .2

 18عمق  36عرض   16ابعاد صندوقچه داخلی : ارتفاع   .3

 کیلوگرم  240وزن :  .4

 طبقه سه تعداد طبقه :  .5

 سانتی متر  10 ضخامن درب :   .6

 معمولی  نوع رنگ بدنه :  .7

 . میلیمتر است 35زبانه های فوالدی به قطر  .8

 ( ضد دیلمزبانه کشی چهار جهته )  .9

 ( ضد حریق )  سانتی متری پر شده از بتن  4جداره  .10

 (ضد سرقت )  جهته چهارمکانیزم زبانه بندی  .11

 قابلیت نصب انواع رمز )مکانیکی و دیجیتالی( .12

 درجه سانتی گراد تا یک ساعت داراست  800تحمل حرارت   .13

 کلیک کنید.جهت اطالعات بیشتر  .14

 

https://irkaveh.com/product/model-ts-1000/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/


 

 

 

 گاوصندوق ایران کاوه  D-TS 1200مدل 

 50عمق    50عرض  122 ارتفاع:  خارجی ابعاد .1

 ( 35عمق    40عرض    36)طبقه پایین ارتفاع   (35عمق   40عرض    62ابعاد داخلی : )طبقه باال ارتفاع  .2

 26عمق  40عرض   20ابعاد صندوقچه داخلی : ارتفاع   .3

 کیلوگرم  340وزن :  .4

 طبقه دو تعداد طبقه :  .5

 سانتی متر  10 ضخامن درب :   .6

   معمولی نوع رنگ بدنه :  .7

 . میلیمتر است 35زبانه های فوالدی به قطر  .8

 ( ضد دیلمزبانه کشی چهار جهته )  .9

 ) ضد حریق (  سانتی متری پر شده از بتن  4جداره  .10

 (ضد سرقت )  جهته چهارمکانیزم زبانه بندی  .11

 قابلیت نصب انواع رمز )مکانیکی و دیجیتالی( .12

 .درجه سانتی گراد تا یک ساعت داراست 800تحمل حرارت   .13

 کلیک کنید.جهت اطالعات بیشتر  .14

 

www.irankave.com 

 

https://irkaveh.com/product/model-1200d/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/


 

 

 

 گاوصندوق ایران کاوه  TS-1200مدل 

 50عمق    50عرض  122 ارتفاع:  خارجی ابعاد .1

 35عمق    40عرض    110ابعاد داخلی : ارتفاع  .2

 26عمق  40عرض   20ابعاد صندوقچه داخلی : ارتفاع   .3

 کیلوگرم  340وزن :  .4

 سه طبقه تعداد طبقه :  .5

 سانتی متر  10 ضخامن درب :   .6

 معمولی  نوع رنگ بدنه :  .7

 . میلیمتر است 35زبانه های فوالدی به قطر  .8

 ( ضد دیلم زبانه کشی چهار جهته ) .9

 ( ضد حریق  ) سانتی متری پر شده از بتن  4جداره  .10

 (ضد سرقت )  جهته چهارمکانیزم زبانه بندی  .11

 قابلیت نصب انواع رمز )مکانیکی و دیجیتالی( .12

 درجه سانتی گراد تا یک ساعت داراست  800تحمل حرارت   .13

 کلیک کنید.جهت اطالعات بیشتر  .14

 

www.irankave.com 

 

http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/
http://irankave.com/brand/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C/

