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 معرفی آذر قاپو 

 پروفیل پلی وود چارچوب و انواع درب، و بزرگترین تولیدکننده اولین شرکت مغان پارس کیمیا با نام تجاری آذر قاپو،

(Wood Plastic Composite) WPC استثنایی این کامپوزیت که ترکیبی از زیبایی چوب و دوام خصوصیات  .می باشد ایران در

پالستیک می باشد، سبب شده این محصول به رقیبی جدی در مقایسه با چوب های فرآوری شده در صنعت ساختمان سازی، 

کنندگان  مصرففضای شهری و کاربرد صنعتی و خانگی تبدیل شود. آمریکای شمالی، کانادا و اروپا از بزرگترین تولیدکنندگان و 

 این نوع پروفیل ها می باشند.

کارخانه آذرقاپو  است.  در ایران پلی وودتولید  نوینی جهت فرآیند دارای و فرد منحصر به خود نوع در آذرقاپو فنی دانش

لعه و تلفیق شروع به فعالیت نموده و در این  سال ها در سایه تالش، مطا 0444واقع در شهرک صنعتی گرمی استان اردبیل از سال 

دانش نوین با تجهیزات روز دنیا موفق به تولید کاالی با کیفیت ایرانی گردیده که قابلیت عرضه و رقابت در بازار جهانی را دارد. 

تحت  PVCدر این محصول، پودر .است چوب از کارآمدتر بسیار فنی مشخصات و عملکرد نظر آذرقاپو از (Poly Wood) پلی وود

فرایندی خاص با پودر چوب مخلوط شده و مواد ترکیبی به آن اضافه می گردد که در نتیجه کامپوزیتی یکپارجه و با مقاومت باال 

ندارد. چهارچوب از جنس خود درب و بر روی قوطی آهنی  فلزی چهارچوب به نیازی ی آذرقاپوتولید درب هایحاصل  می شود. 

  .می شود نصب کوتاهترین مدت زمانی در آسانی و به ، ساختمانی امور یهکل اتمام از یا ساب فریم، بعد

 

 گارانتی می باشد.سال دارای  02از تاریخ نصب به مدت کلیه محصوالت پلی وود آذرقاپو 

 

 (WPC)درب های پلی وود آذرقاپو  های ویژگی

 ضد آب و ضد رطوبت و پوسیدگی 011% .0

آتش )خود غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر  .4

 اطفاء(

 عایق صوت  و عایق گرما و سرما .4

 حشرات  برابر در ضد قارچ و میکروب و مقاوم .3

 )اسیدها از غیر (شوینده مواد با شستشو قابل .5

 باال عمر طول اکسیداسیون و و خوردگی ضد .4

 ضربه و شکستگی برابر در مقاوم .9

عدم تغییر شکل در فصول و آب و هوای  .4

 مختلف 

قابل بازیافت )صنعت دوستدار محیط زیست و  .7

 سبز(

 دارای طرح ها و رنگ های سفارشی و متنوع  .01

 قابلیت ساخت در ابعاد و اندازه های مختلف .00
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 روش ساخت محصوالت آذرقاپو

 مراحل  ساخت محصوالت  شرکت آذرقاپو )درب و چهارچوب، قرنیز و انواع پروفیل( 

کربنات، الیاف چوب و افزودنی های که ما را در رسیدن به فرمول در فرایند ساخت تهیه مواد اولیه پی وی سی، کلسیم  .0

اصلی کمک می کند تا محصول از مرغوبیت و استقامت باالیی برخوردار باشد، بطوری که در ابتدا محصوالت توسط میکسر 

نظر  لب موردترکیب شده و پس از رسیدن به ) انتقال به دستگاه اکستر.. ( طی فرایندی ترکیبات ذوب شده به سمت قا

 هدایت شده و محصول بعد از قالب گیری به حوضچه آب جهت خنک شدن انتقال می یابد.

قالب های بدست آمده به سفارش مشتری و با توجه به اندازه و ابعاد برش خورده و به واحد سنباده زنی انتقال داده می  .4

وع به سمباده زنی و پاک سازی سطوح کاری شود که در این مکان سندینگ بزرگ همراه با حوضچه آب در زیر آن شر

 می شود.

مراحل سی ان سی که در واقع قسمتی از طرح زنی روی محصوالت درب بوده و اپراتور دستگاه شکل خواسته مشتری را  .4

بر روی درب های خواسته شده سی ان سی حک می کند و پس بصورت دستی توسط پرسنل تولید سطح دوباره پاک 

 رده و آماده برای چسب زنی می گردد.سازی و سمباده خو

مراحله پاشش چسب بر روی سطح در این مرحله آغاز می گردد و پس از آن محصول آماده برای روکش شدن می شود.  .3

درجه سانتیگراد  401که عملیات روکش گذاری از طریق دستگاه پرس وکیوم انجام می گردد. که این دستگاه با حرارت 

 ر پرس نموده و محصول آماده برای ارسال به خط نوار زنی می گردد.روکش را بر روی سطح کا

در خط نوارزنی درب )دور تا دور درب( با نوار پی وی سی نوار زنی می گردد و سپس محصول جهت بسته بندی به واحد  .5

اگانه انجام جدبسته بندی انتقال پیدا می کند. شایان ذکر است روکش زنی پروفیل در کارخانه توسط یک دستگاه رپینگ 

 می شود.

 مشخصات فنی

 میلی متر 441ضخامت درب پس از روکش:  .0

 میلی متر 1.4ضخامت روکش:  .4

 ساخت کره – PVCجنش روکش:  .4

 میلی متر 4ضخامت هر سطح پالت:  .3

 میلی متر 3حداکثر عمق طرح:  .5

 کیلو گرم 95تا  91وزن تقریبی با چارچوب:  .4

 ضد آب و پوسیدگی .9

 و خود اطفاقابل اشتعال  ریغ .4

  صوت قیعا .7

 گرما و سرماعایق  .01

 ضد میکروب .00

 حشرات  برابر در مقاوم .04

 )اسیدها از غیر (شوینده مواد با شستشو قابل .04

  اکسیداسیون و خوردگی ضد .03

 باال عمر طول  .05

 و شکستگی ضربه برابر در مقاوم .04

 عدم تغییر شکل در فصول و آب و هوای مختلف  .09

 قابل بازیافت )صنعت سبز( .04

 متنوع سفارشی و  دارای طرح ها و رنگ های .07

قابلیت ساخت در ابعاد و اندازه های مختلف .41
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 آذرقاپو ساختمانیرب های د
 

درب های ساختمانی آذرقاپو تاکنون در صد های پروژه  داخلی  

و خارجی نصب و اجرا گردیده است. از مهمترین ویژگی های درب 

 های ساختمانی آذرقاپو می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

 و ضد آب شوینده مواد با شستشو قابل 

 (و ایمن )خود اطفاءقابل اشتعال  ریغ 

 بهینه در مصرف انرژی( گرما و سرماو عایق  صوت قیعا( 

 و قابل بازیافت )صنعت سبز( ستیز طیمح دوستدار 

  و طرح های سفارشی قابلیت ساخت در ابعاد   

  ( شیشهرنگ های سفارشی )قابلیت نصب 

 )قابلیت نصب انواع دستگیره )ساده، کارتی و لمسی 

 آذرقاپو توسط شده اجراساختمانی  های پروژه مهمترین
 )هزار واحد 41 -شهرک امام رضا )چیتگر 

 )واحدی 0111 - شهرک صدف)پروژه سپهر کیش 

 یرجانس یکودف/ عاونی مسکن جوانانت 

 کرمان شاهد/ تعاونی مسکن راه آهن 

 بندرعباس -مجتمع تجاری هرمزگان 

 فرودگاه امام خمینی 

 فرودگاه مهرآباد 

  رضوی )سازمان عمران حریم(آستان قدس 

 بانک پاسارگاد تهران 

 بانک ملی  تهران 

 بانک سپه تهران 

 بانک پاسارگاد تهران 

 )برج آرمان )بانک آرمان 

 بانک صادرات استان خراسان 

 شرکت بیمه پارسیان تهران 

 دانشگاه الزهرا تهران 

 دانشکده فنی بیمارستان تهران 

 دانشگاه صنعتی سیرجان 

  فردوسی مشهددانشکده دارو سازی 

 )شرکت تکناب )بورس تهران 

 شرکت نفت فالت قاره ایران 

 شرکت زیرساخت مخابرات 

  تهران -کمیته امداد امام خمینی 

 شرکت آینده کیش بساک 

 ساختمان استانداری لرستان 

 اداره استاندارد بجنورد 

 )تعاونی استانداری قم )آریان پاسارگاد 

 )باشگاه انقالب )زمین گلف 

 ر)پروژه کشتیرانی(شرکت لقمان کا 

 .پشرکت آ.س 

 شرکت رکین دژ 

 شرکت استراتوس 

 شرکت ساختمانی نوین سازان 

 شرکت لیزینگ پاسارگاد 

 شرکت آریان پاسارگاد 
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 آذرقاپو هتلیرب های د
 

هتل داخلی و درب های هتلی آذرقاپو تاکنون در ده های  

خارجی نصب و اجرا گردیده است. از مهمترین ویژگی های 

 درب های هتلی آذرقاپو می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

 011% (باال عمر طول) ضد آب و رطوبت  

 و ضد  )اسیدها از غیر (شوینده مواد با شستشو قابل

 میکروب و حشرات

 و اطفاء)خود قابل اشتعال و مقاوم در برابر آتش  ریغ 

 (ایمن

 ایجاد آرامش محیطی در هتل(  صوت قیعا( 

  بهینه در مصرف انرژی( گرما و سرماعایق( 

 و قابل بازیافت )صنعت سبز( ستیز طیمح دوستدار 

  نظیر   و طرح های سفارشی قابلیت ساخت در ابعاد(

 اجرای لوگو بر روی درب ها(

  بر روی درب شیشهرنگ های سفارشی )قابلیت نصب 

 ها(

 )قابلیت نصب انواع دستگیره )ساده، کارتی و لمسی 

 وآذرقاپ توسط شده اجرا هتلی های پروژه مهمترین

 عراق-کربال هتل الریحان 

 عراق-کربال هتل النخیل 

 عراق-نجف هتل کربال 

 هتل سارای سلیمانیه 

 هتل تاج محل تهران 

 هتل پارسیان انقالب 

 هتل ارگ کریمخان شیراز 

 هتل آزادی کرمانشاه 

  هما تهرانهتل 

 مشهد - 0 شماره هتل هما 

 مشهد -4 شماره هتل هما 

 هتل آرامش کیش 

 هتل بهرام 

 هتل کوثر مشهد 

 شرق هتل جواهری 

 هتل میچیکا 

 هتل مینو 

 هتل آرمیس 

 هتل شارستان زمرد 

 هتل دقیقی 

 هتل کوثر مشهد 

 هتل مولودی مهاباد 

 هتل والیت مشهد 

 هتل دلوار بوشهر 

  مشهدزائرسرای صدف بانک صادرات 

  زائرسرای صدا و سیما مشهد 
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 رب های بیمارستانی آذرقاپود
 

بیمارستان و مرکز  31درب های بیمارستانی آذرقاپو تاکنون در بیش از  

درمانی در سطح کشور با موفقیت نصب و اجرا گردیده است. از 

دالیل استقبال بی نظیر از این درب ها می توان به موارد ذیل مهمترین 

 اشاره نمود.

 قارچ و حشرات )بدلیل ماهیت ذاتی  برابر در ضد میکروب و مقاوم

 پلی وود(

 011% از غیر (شوینده مواد با شستشو و قابل ضد آب و رطوبت 

 )اسیدها

 خود اطفاء(قابل اشتعال و مقاوم در برابر آتش  ریغ( 

 و عایق اشعه ) قابلیت نصب سرب در  گرما و سرما،  صوت قیعا

 داخل درب ها(

 ضربه و شکستگی )قابلیت نصب  برابر در باال و مقاوم عمر طول

 استیل بر روی درب ها(

 و قابل بازیافت )صنعت سبز( ستیز طیمح دوستدار 

  قابلیت ساخت در ابعاد ، طرح ها و رنگ های سفارشی )قابلیت

 ها و یا تولید درب های بادبزنی(نصب شیشه بر روی درب 

 آذرقاپو توسط شده اجرابیمارستانی  های پروژه مهمترین

 ساسان تهران تخصصی فوق بیمارستان 

 دی تهران بیمارستان  

 تهران کسری بیمارستان 

 تهران ایران ملی بانک بیمارستان 

 تهران قلب مرکز بیمارستان 

 تهران شریعتی بیمارستان 

 ( شیراز) خاورمیانه اعضا پیوند بیمارستان 

 شیراز کوثر بیمارستان  

 بیمارستان روزبه تهران 

 بیمارستان شفاء تهران 

 بیمارستان تندیس تهران 

 کرج و تهران االنبیا خاتم بیمارستان 

 تهران حکیم لقمان بیمارستان 

 تهران ایرانمهر بیمارستان 

 بیمارستان مسیح دانشوری تهران 

  دی تربت حیدریه 7بیمارستان 

 محک تهران بیمارستان 

 بیمارستان شهریار تهران 

 مشهد رضا امام بیمارستان 

 رضوی مشهد بیمارستان 

 (امدادی)کامیاب  شهید بیمارستان 

 اهواز آریا بیمارستان   

 کرمان باهنر بیمارستان 

 مشهد فارابی بیمارستان 

 تهران رجایی شهید بیمارستان 

 آباد خرم شفاء بیمارستان  

 بم شهر پاستور بیمارستان 

 کرمان شهر رابر بیمارستان 

 مشهد سینا ابن بیمارستان 

 تیر هفت شهدای بیمارستان  

 رفسنجان شهر ابیطالب بن علی بیمارستان  

 بیرجند خیریه بیمارستان 

 بینا بیمارستان 

 اراک اجتماعی تامین بیمارستان  

 مشهد امدادی بیمارستان 

 قزوین رازی زکریای بیمارستان  

 اردبیل سبالن بیمارستان  

 ارومیه زنان بیمارستان 

 بوشهر اجتماعی تامین بیمارستان 

 تهران غرب سالمت جراحی مرکز  

 تهران جردن زیبایی کلینیک 



 
 (WPC) درب های ضد آب پلی وود اولین تولید کننده  آذرقاپو        

 

 واحد یک شرقی ،43الک پ فالحی،کوچه  شیراز جنوبی،خیابان  ،امالصدرخیابان  ونک، تهران، دفتر مرکزی:

 کارخانه: استان اردبیل، شهرک صنعتی گرمی

  www.azarqapu.comوب سایت:          140-47943191:نمابر                  140-34534خط ویژه:

 

 



 
 (WPC) درب های ضد آب پلی وود اولین تولید کننده  آذرقاپو        

 

 واحد یک شرقی ،43الک پ فالحی،کوچه  شیراز جنوبی،خیابان  ،امالصدرخیابان  ونک، تهران، دفتر مرکزی:

 کارخانه: استان اردبیل، شهرک صنعتی گرمی

  www.azarqapu.comوب سایت:          140-47943191:نمابر                  140-34534خط ویژه:

 

 آذرقاپورب های دبرخی از طرح های 
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 (WPCالبالستیكی )آذرقابو أول شرکة إلنتاج أبواب الخشب 

 لمحة عن آذر قابو 

تعد شرکة مغان بارس کیمیا التی تحمل اسم آذر قابو التجاری، أول وأکبر منتجی أبواب، اطارات وأنواع مقاطع الخشب البالستیکی 

(Wood Plastic Composite) WPC  ًفی إیران. یتیمز هذا المرکب بجمال الخشب ومقاومة البالستک، مما جعله خصما

قیاً لألبواب المصنوعة من الخشب فی تشیید المبانی، المساحات العامة فی المدن واالستخدامات الصناعیة والمنزلیة. وتعد حقی

 الوالیات المتحدة، کندا وأوروبا من أکبر منتجی هذا النوع من المقاطع ومستهلکیها. 

عصریاً إلنتاج الخشب البالستیکی فی إیران. یقع مصنع آذر قابو تمتلک آذر قابو معلومات تقنیة فریدة من نوعها وتستخدم أسلوباً 

، وخالل سنوات من الجهود، الدراسات وادغام 4114الصناعیة فی محافطة اردبیل وقد بدأ المصنع عمله منذ عام  "کرمی"فی مدینة 

الجودة تستطیع المنافسة فی األسواق العلوم الحدیثة مع بأحدث المعدات العالمیة نجحت الشرکة فی إنتاج بضاعة إیرانیة عالیة 

(  المقدم من آذر قابو عالی األداء وله مواصفات فنیة أعلى من الخشب. فی هذا Poly Woodالعالمیة. یعد الخشب البالستیکی )

 بمسحوق الخشب فی عملیة خاصة وتضاف إلیه مواد مرکبة ومما یؤدی إلى انتاج مادة مؤلفة PVCالمنتج یتم خلط مسحوق الـ 

منسجمة ولها مقاومة عالیة. ال تحتاج أبواب آذر قابو إلى إطار معدنی. یتم نصب اإلطار المصنوع من نفس مادة الباب على الحدید او 

 اإلطار التحتانی، وبعد اتمام عملیات البناء، یتم نصب األبواب بکل سهولة وفی أقصر مدة ممکنة. 

 من تاریخ النصب. سنة 02جمیع منتجات آذر قابو تتمتع بضمان لمدة 

 (WPCموصفات أبواب آذر قابو المصنوعة من الخشب البالستیکی )

  %011مضادة للماء، الرطوبة والتآکل بنسبة  .0

 غیر قابلة لالشتعال ومقاومة للنار )یطفئ  ذاتیاً(  .4

 عازلة للصوت، الحرارة والبرودة .4

 مضادة للفطریات، المیکروبات والحشرات.  .3

 یمکن غسلها بمساحیق التنظیف )ما عدا الحوامض(  .5

 مضادة للتآکل والتأکسد وطویل العمر.  .4

 مقاومة للضربات والکسر  .9

 عدم تغییر الشکل  فی فصول السنتة المختلفة وفی مختلف الظروف الجویة  .4

 صدیقة للبیئة ویمکن اعادة تدویرها )صناعة خضراء(  .7

 لها تصامیم وألوان مختلفة وحسب الطلب  .01

 امکانیة صنعها بأبعاد مختلفة .00
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Azarqapu, the First Manufacturer of Water-Resistant WPC Doors 

Head Office: Flat 1 on eastern side, No. 34, Fallahi Alley, S. Shiraz St., Mulla Sadra Ave., Vanak. Tehran. Iran 

Factory: Germi Industrial Town, Ardebil, Iran 

Hotline: +982142546; Fax: +982189784070, Website: www.azarqapu.com 

Introduction 

Moghan Pars Kimia Company, registered under the brand of ‘Azarqapu’, is the first and largest 

manufacturer of wood plastic composite (WPC) doors, frames, and profiled sections in Iran. The 

prominent features of WPC, which is the fascinating amalgamation of wood and durable plastic, have 

turned it into formidable rival of processed woods in construction, urban spaces, industry, and home 

appliances. The USA, Canada, and Europe are the greatest producers and consumers of WPC profiled 

sections.  

Azarqapu possesses profound technical knowledge and innovation in WPC manufacturing in Iran. 

Azarqapu Factory, located in Germi Industrial Town in Ardebil Province, started in 2003, and over the 

years and through indefatigable efforts, study, and combination of modern knowledge and state-of-the-

art technologies, it has succeeded in manufacturing high-quality Iranian products ready to get into the 

world market. Poly wood is far more efficient than wood in terms of functionality and technical 

specifications. In manufacturing poly wood, PVC powder is mixed with wood powder through a 

particular process, and a number of materials are added to the mixture; afterwards, a monolithic, durable 

composite in produced. Doors manufactured by Azarqapu do not need any metal frames. The frame, 

which is of the same material as the door, is conveniently installed on the subframe after the completion 

of the construction works.  

All Azarqapu products come with a twenty-year guarantee.  

Features of Azarqapu WPC Doors 

 Completely water-resistant, humidity-resistant, and rot-resistant 

 Non-flammable and fireproof (self-extinguishing) 

 Soundproof, heatproof, and coldproof 

 Resistant to mold, microbes, and insects 

 Detergent washable (Do not use acids!) 

 Resistant to corrosion and oxidation, with extended lifespan 

 Shock-absorbing and break-resistant 

 Non-malleable in different seasons and under different climates  

 Eco-friendly and recyclable (Green Industry) 

 Coming in diverse, custom-made patterns and colors 

 Coming in various sizes and dimensions  


