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 "بسمه تعالی"

 

 سانتیمتر  041 الی  100 ارتفاع ایران کاوه ضدسرقتو  نسوز یک درب گاوصندوق های

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

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

هر سوالی دارید حتما و حتما با ما تماس بگیرید هر کاری از دستمون بر بیاد براتون انجام میدیم تا بهترین انتخاب  

 رو داشته باشید.

 
 
 

 .comirankavewww.  آدرس سایت 

 

 

 66261442-021 تلفن : 

 09359022815 / 02166261444 خدمات :              09124954213 فروش : 

 

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

 

http://www.irankave.com/


 

2 
 

 

 )موحدی(   گاوصندوق ایران کاوه   KRM 300مدل 

 و درب ضد دیلم  ضد سرقتدارای مکانیزم  -

 ضد حریق دارای بدنه  -

 درجه سانتیگراد  1000مقاومت در برابر آتش سوزی تا یک ساعت در دمای   -

 مقاومت در برابر زلزله  -

 مقاومت در برابر ضربه -

 جهته  چهارزبانه و مکانیزم زبانه بندی  12دارای   -

 و قابل جابجاییمتحرک  دارای طبقات  -

 با عیار باال  تمام بتن  بدنه و دربجداره  -

 بر روی درب قفل و یک رمز کیدارای   -

 دارای دو قفل در قسمت محفظه داخلی صندوق  -

 قابلیت نصب رمز )مکانیکی و دیجیتالی( -

 A4به اندازه کاغذ مقطع(  )سطح طول و عرض فضای داخلی -
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 گاوصندوق ایران کاوه )موحدی(   KRM 400مدل 

 و درب ضد دیلم  ضد سرقتدارای مکانیزم  -

 و درب دو جداره ضد حریقدارای بدنه  -

 درجه سانتیگراد  1000مقاومت در برابر آتش سوزی تا یک ساعت در دمای   -

 مقاومت در برابر زلزله  -

 مقاومت در برابر ضربه -

 جهته  چهارزبانه و مکانیزم زبانه بندی  12دارای   -

 متحرک   دارای طبقات  -

 ("مثل سنگ")بتن مسلح ترکیب شده با الیاف فوالدی جهت استحکام هرچه بیشتر   جداره بدنه و درب تمام بتن -

 بر روی درب و یک رمز قفل یکدارای   -

 دارای دو قفل در قسمت محفظه داخلی صندوق  -

 قابلیت نصب رمز )مکانیکی و دیجیتالی( -

 A4 زونکنفضای داخلی به اندازه  -
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 )موحدی( گاوصندوق ایران کاوه    KRM 500مدل 

 و درب دو جداره ضد سرقتدارای مکانیزم  -

 و درب ضد دیلم  ضد حریقدارای بدنه  -

 درجه سانتیگراد  1000مقاومت در برابر آتش سوزی تا یک ساعت در دمای   -

 مقاومت در برابر زلزله  -

 مقاومت در برابر ضربه -

 جهته  چهارزبانه و مکانیزم زبانه بندی  12دارای   -

 متحرک   دارای طبقات  -

 ("مثل سنگ")بتن مسلح ترکیب شده با الیاف فوالدی جهت استحکام هرچه بیشتر   جداره بدنه و درب تمام بتن -

 بر روی دربدارای یک قفل و یک رمز  -

 دارای دو قفل در قسمت محفظه داخلی صندوق  -

 یکی و دیجیتالی(قابلیت نصب رمز )مکان -

   A4زونکن فضای داخلی به اندازه  -
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 گاوصندوق ایران کاوه )موحدی(   KRM 600مدل 

 و درب دو جداره ضد سرقتدارای مکانیزم  -

 و درب ضد دیلم  ضد حریقدارای بدنه  -

 درجه سانتیگراد  1000مقاومت در برابر آتش سوزی تا یک ساعت در دمای   -

 مقاومت در برابر زلزله  -

 مقاومت در برابر ضربه -

 جهته  چهارزبانه و مکانیزم زبانه بندی  12دارای   -

 قابل جابجایی   دارای طبقات  -

 ("مثل سنگ")بتن مسلح ترکیب شده با الیاف فوالدی جهت استحکام هرچه بیشتر   جداره بدنه و درب تمام بتن -

 بر روی دربدارای یک قفل و یک رمز  -

 دارای دو قفل در قسمت محفظه داخلی صندوق  -

 قابلیت نصب رمز )مکانیکی و دیجیتالی( -

 بزرگ و طبقه بندی شده فضای داخلی  -
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 )موحدی( گاوصندوق ایران کاوه    KRM 700مدل 

 و درب ضد دیلم  ضد سرقتدارای مکانیزم  -

 و درب دو جداره ضد حریقدارای بدنه  -

 درجه سانتیگراد  1000مقاومت در برابر آتش سوزی تا یک ساعت در دمای   -

 مقاومت در برابر زلزله  -

 مقاومت در برابر ضربه -

 زبانه و مکانیزم زبانه بندی چهار جهته  12دارای   -

 دارای طبقات قابل جابجایی    -

 ("مثل سنگ")بتن مسلح ترکیب شده با الیاف فوالدی جهت استحکام هرچه بیشتر   جداره بدنه و درب تمام بتن -

 بر روی دربدارای یک قفل و یک رمز  -

 دارای دو قفل در قسمت محفظه داخلی صندوق  -

 قابلیت نصب رمز )مکانیکی و دیجیتالی( -

 داخلی بزرگ و طبقه بندی شده فضای  -
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 گاوصندوق ایران کاوه )موحدی(   KRM 800مدل 

 و درب ضد دیلم  ضد سرقتدارای مکانیزم  -

 و درب دو جداره ضد حریقدارای بدنه  -

 درجه سانتیگراد  1000مقاومت در برابر آتش سوزی تا یک ساعت در دمای   -

 مقاومت در برابر زلزله  -

 ضربهمقاومت در برابر   -

 زبانه و مکانیزم زبانه بندی چهار جهته  16دارای   -

 قابل جابجایی   دارای طبقات  -

 ("مثل سنگ")بتن مسلح ترکیب شده با الیاف فوالدی جهت استحکام هرچه بیشتر   جداره بدنه و درب تمام بتن -

 بر روی دربدارای یک قفل و یک رمز  -

 دارای دو قفل در قسمت محفظه داخلی صندوق  -

 قابلیت نصب رمز )مکانیکی و دیجیتالی( -

 فضای داخلی بزرگ و طبقه بندی شده  -
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 گاوصندوق ایران کاوه )موحدی( مخصوص نگهداری اسلحه 

 و درب ضد دیلم  ضد سرقت دارای مکانیزم  -

 و درب دو جداره ضد حریقدارای بدنه  -

 درجه سانتیگراد  1000مقاومت در برابر آتش سوزی تا یک ساعت در دمای  -

 مقاومت در برابر زلزله -

 مقاومت در برابر ضربه -

 زبانه و مکانیزم زبانه بندی چهار جهته  16دارای  -

 ثابت جهت نگهداری لوازم جانبی اسلحه  دارای طبقات  -

مثل ")بتن مسلح ترکیب شده با الیاف فوالدی جهت استحکام هرچه بیشتر  جداره بدنه و درب تمام بتن -

 ( "سنگ

 بر روی درب دارای یک قفل و یک رمز  -

 دارای یک قفل در قسمت محفظه داخلی  -

 قابلیت نصب رمز )مکانیکی و دیجیتالی( -

 جهت نگهداری انواع اسلحه فضای داخلی بزرگ و مناسب -


