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 درباره ما

 درباره سروش نیرو

داخل و خارج از کشور، با اتکا به توان  هایهای حفاظتی، اجرای پروژههای اتوماتیک و سیستمها فعالیت در زمینه دربپس از گذشت سال

باشند، فنی همکاران و با هدف برآورده نمودن نیاز آن بخش از بازار که به دنبال محصوالت با اصالت و دارای تکنولوژی روز جهانی می

 را دریافت نماییم. آلمان GUهای اتوماتیک دنیا، کمپانی توانستیم نمایندگی انحصاری بزرگترین و معتبرترین تولیدکننده درب

انداز تامین حداکثر رضایت خریداران و با محوریت بخشیدن ما در سروش نیرو با استفاده از متخصصین و منابع کارآمد انسانی خود با چشم

 ایم.کار گرفتهمشتریان به تمام توان خود را جهت حصول رضایتمندی کنندگان،به حفظ حقوق مصرف

و تحت نظارت واحد حافظ  GUازدید، مونتاژ، نصب و ارائه خدمات پس از فروش، منطبق با استانداردهای کمپانی در این راستا کلیه مراحل ب

 گردد.کنندگان )مستقر در تهران( انجام میمنافع مصرف

آموزشی الزم زیر  هایدهنده خدمات پس از فروش ما در سراسر کشور، پس از گذراندن دورههای ارائهها، نمایندگان فروش و تیمتکنسین

 کنند.باشد را دنبال میه کاالی اصیل و گارانتی واقعی می، اهدافمان که همانا ارائGUنظر متخصصین کمپانی 

متخصصین  نا از اهمیت باالیی برخوردار است.اند که عالوه بر مساله کیفیت، تطابق نمای درب با معماری هر بکارشناسان ما به خوبی دریافته

دهند چرا که زدید پروژه و در زمان مشاوره، بهترین پیشنهاد را چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ طراحی سازه، به شما ارائه میما پس از با

 درب اتوماتیک از نگاه ما یک هنر است.

 وجه تمایز ما

  سال )به صورت رایگان(. 3گارانتی تعویض، مطابق با شرایط دفترچه گارانتی به مدت 

  نظارت کمپانی GUحتی پیچ( های اپراتور از قطعات فابریک و سروش نیرو جهت حفظ اصالت محصولGU .)استفاده خواهد شد 

  تمرکز کمپانیGU کننده و ایجاد حداکثر رضایت مشتری.و شرکت سروش نیرو بر حفظ حقوق مصرف 

 وجود سیستم کنترل، نظارت و ارزیابی عملکرد شرکت، بوسیله نماینده کمپانیGU  .)در پایتخت هر کشور )ایران، تهران 

آلمان در ایران با در اختیار گذاردن تکنولوژی روز جهان و ارائه خدمات به  GUهای اتوماتیک عنوان نماینده انحصاری دربامیدواریم به 

 مان برداریم.درب اتوماتیک و آسایش و رفاه هموطنان صورت متمرکز و بهینه، گامی مثبت در جهت اعتال و پیشرفت در حوزه

   
 واحد اصفهان قسمت اداری واحد تهران واحد تهران

   
 قسمت اداری واحد اصفهان  VIPاتاق  GUنمایشگاه محصوالت 
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 GUدرباره 

 GUدرباره 
 مقدمه:

( بزرگترین GU)با نام سیستمی  Gretsch-Unitasسال پرافتخار در صنعت آلمان و جهان، امروزه کمپانی  100پس از گذشت بیش از 

 آید.های اتوماتیک و پیشرو در زمینه طراحی و تولید درب و پنجره و سیستم مدیریت ساختمان در دنیا به حساب میکننده دربتولید

ترین برند برای مناسب GUهای منحصر به فردی از محصوالت سخت افزاری درب اتوماتیک دارا هستید بلکه نه تنها انتخاب GUشما در 

 باشد.به باالترین استانداردهای روز آلمان و جهان میدستیابی 

 Gretsch-Unitas Groupمعرفی 
کلیه  ای قطعه 30.000به علت تنوع   GUمحصوالت همچنین  ،باشدکارمند می 3700کارخانه و  50متشکل از  Gretsch-Unitasگروه 

از این  ،کندصورت تماما مکانیزه و  توسط ربات تولید میه ب GUهای ها( را در مجموعه کارخانهقسمتهای درب اتوماتیک خود )حتی پیچ

 دانند.های اتوماتیک میخصوص دربتولید علم معماری ساختمان به  را پیشگام در Gretsch-Unitasرو در دنیای امروز 

 Gretsch-Unitasتاریخچه 
های کشویی را اختراع و در همان وی با نبوغ خود درب تاسیس شد. Viktor Gretschتوسط   1907در سال  Gretsch-Unitasکمپانی 

دار بود( را به عنوان شریک و مدیر عامل زاده سرمایه)که یک تاجر و اشراف Johan Mausسال بعد آقای  3سال به تولید انبوه رساند، 

Gretsch-Unitas  انتخاب کرد و پس از ایشان فرزندان اوGretsch-Unitas المللی و یک برند پرآوازه جهانی تبدیل را به یک شرکت بین

ثبت شد و با ایجاد شبکه توزیع   Gretsch-Unitas اختراع در صنعت درب و پنجره به نام 120تعداد  1934تا سال  1927سال  ازکردند. 

 در سراسر اروپا، در خارج از مرزهای آلمان نیز به محبوبیت چشمگیری دست یافت.

کننده فرانسوی سخت افزارهای )تولید Fercoبا تغییر مرکزیت خود از اشتوتگارت به دیزینگن و با خرید برند  GUکمپانی  70در اواسط دهه 

)مخترع قفل( و با ایجاد یک شبکه ارائه محصوالت و خدمات یکپارچه در پنج قاره، به  BKSمعماری( و بعد از آن با دستیابی به کمپانی 

 و پنجره تبدیل شد.در صنعت درب  ترین برند جهانیپرقدرت

 شود.با نام جولیوس و مایکل فون رهبری می Gretschتوسط نسل سوم خانواده  Gretsch-Unitasامروزه گروه 

   
کارگاه پنجره های کششی ابداع شده توسط 

Viktor Gretsch 
 )از چپ به راست( GUتاریخچه  میالدی 1910در سال  GUکارگاه رنگ 

Hansy Maus, Johann Maus,Viktor Gretsch 

   
اختراع اولین درب  GUنقطه عطف کمپانی 

 کشویی دستی دنیا

 در اشتوتگارت فوئوباخ GUمحل اصلی  1930کاتالوگ محصوالت 
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 مکانیزم درب اتوماتیک
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، ارائه یک سیستم مقرون به GS-100از طراحی مدل هدف 

 .باشدمی GUصرفه با حفظ تکنولوژی و کیفیت پیشتاز 

 ویژگی ها:

 طراحی ساده و ماژوالر 

 جویی در مدت زمان ارائه خدماتسهولت در نصب و صرفه 

  متر بر ثانیه 0.9سرعت بازشو باال تا 

 مناسب جهت تردد نامحدود 

 صداحرکت نرم و بی 
 

 

 

سانتیمتری  8، با سطح مقطع ریل Compact Masterسیستم 

هایی که محدودیت ارتفاع دارند سانتیمتری جهت مکان 10و کاور 

 مناسب است.

 ویژگی ها:

 با ظاهری زیبا معماری پیچیده 

  موتور بلتک موتور و دوقابل ارائه در دو مدل 

 متر بر ثانیه 0.9باال تا  سرعت بازشو 

 مناسب جهت تردد نامحدود 

  صدابیحرکت نرم و 
 

 

 

افزاری ی منحصر به فرد نرمهابا قابلیت Econo Masterاپراتور 

 آید.های فوق هوشمند به حساب میافزاری جزء سیستمو سخت

 ویژگی ها:

 بسیار پیشرفته پذیریقابلیت برنامه 

 قابل ارائه در دو مدل تک موتور و دوبل موتور 

  متر بر ثانیه 0.9سرعت بازشو باال تا 

 مناسب جهت تردد نامحدود 

  صدابیحرکت نرم و 

 GS-100درب اتوماتیک کشویی مدل 

 Compact Masterدرب اتوماتیک کشویی مدل 

 Econo Masterدرب اتوماتیک کشویی مدل 
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های راه حل مناسبی جهت ورودی ، Heavy Masterاپراتور 

 باشد.میهای سنگین مرتفع با لت

 ویژگی ها:

 کیلوگرم 400های سنگین تا وزن مناسب جهت درب 

 مندی از دو موتور پرقدرتبهره 

  متر بر ثانیه 0.9سرعت بازشو باال تا 

 مناسب جهت تردد نامحدود 

  صدابیحرکت نرم و 

 

 

 

در فضاهای باریک از  بازشو عرضبرای بهره برداری از بیشترین 

 شود.استفاده می EMTو  GSTهای تلسکوپی سیستم

 ویژگی ها:

 بازشو در کمترین فضا عرض حداکثر 

  قابل ارائه به صورت دوبل موتور در سیستمEMT 

  متر عرض بازشو 4.5قابلیت ارائه تا 

 مناسب جهت تردد نامحدود 

  متر بر ثانیه 0.9باال تا  و سرعت بازشو صدابیحرکت نرم و 

 

 

 

به علت برخورداری از ایمنی باال در تشخیص مانع، گزینه مناسبی 

 باشد.های حساس میها و سایر ورودیها، هتلبرای بیمارستان

 ویژگی ها:

  متر1.5تک لنگه تا عرض  هایدربقابل استفاده برای 

  اعمال فشارقابلیت عملکرد با 

 بند در زمان قطع برقتبدیل شدن به سیستم آرام 

 مناسب جهت تردد نامحدود 

  در حین سرعت باال صدابیحرکت نرم و 

 Heavy Masterدرب اتوماتیک کشویی مدل 

 EMTو  GSTدرب اتوماتیک تلسکوپی مدل 

 DTR بازویی مدلدرب اتوماتیک 
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آلمان مناسب  DIBtنامه با دارا بودن گواهی DTR Bسیستم 

 .باشدمیهای ضدحریق جهت استفاده برروی درب

 ویژگی ها:

  متر 3دو لنگه تا عرض  هایدربقابل استفاده برای

 قابلیت عملکرد با اعمال فشار

 بند در زمان قطع برقتبدیل شدن به سیستم آرام

 مناسب جهت تردد نامحدود 

  در حین سرعت باال صدابیحرکت نرم و

با توجه به طراحی زیبا و پروفیل  GUهای قوسی سیستم

 بخشند.اختصاصی نمایی بسیار زیبا به ورودی ساختمان می

 ویژگی ها:

 عدم محدودیت در عرض و شعاع

 قابل ارائه در دو مدل تک موتور و دوبل موتور

 مناسب جهت تردد نامحدود 

  در حین سرعت باال صدابیحرکت نرم و

عالوه بر نمایی مجلل، کمترین تبادل دما بین های گردان سیستم

 آورد.فضای داخل و بیرون را به ارمغان می

 ویژگی ها:

  برخورد با عابرعدم دارای سیستم بسیار هوشمند

 ( قابلیت تبدیل به سیستم تاشوGGR)

( قابلیت ارائه به صورت تمام شیشهGGG All Glass)

DTR Bدرب اتوماتیک بازویی مدل 

CMR-Fو  CMRدرب اتوماتیک قوسی مدل 

GGRو  GRAمدل  گرداندرب اتوماتیک 
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 تجهیزات جانبی

   
 ویوسنسور مایکر مباینسنسور ک سنسور ترکیبی

   
 حالته(6دستگاه تعیین وضعیت دیجیتال ) حالته(4دستگاه تعیین وضعیت کلیددار) DPSدستگاه 

   
 تعیین وضعیت ترکیبیدستگاه  دستگاه کدینک اینفرارد

   
 بلوتوث همراه دستگاه کدینگ انگشت همراه کدینگ دستگاه اثر دستگاه کدینگ همراه کارت خوان

 



سروش نيرو - اصفهان 
اصفهان، خيابان طالقانى، بين خلجا و نارون 

روبروى مسجد قطبيه 
تلفكس: 32370000  031

سروش نيرو - تهران 
تهران، اتوبان آزادگان، آهن مكان، 

فاز يك مركزى، پالك 71-70
تلفكس: 55445700-1 021

هرروز ، همه جا ، براى هر مشترى 

تكنولوژى پيشتاز با يك سيستم 

Gretsch-Unitas گروه شركتهاى

www.g-u.com
www.soroushnirou.com
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