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 انواع گاوصندوق های نسوز ایران کاوه
 

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

 جهت سفارش و استعالم قیمت محصول مورد نظر می توانید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید.
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 کوچکترین مدل گاوصندوق ایران کاوه 042مدل 

 25 عمق  35 عرض  42 ارتفاع :  خارجی ابعاد .1

 18 عمق   27 عرض  28 ارتفاع :  داخلی ابعاد .2

 کیلوگرم 45:  وزن .3

 متر سانتی 9:  درب ضخامت .4

 است میلیمتر 25 قطر به فوالدی های زبانه .5

 عدد یک:  داخلی محفظه .6

 معمولی:  بدنه رنگ نوع .7

 بتن از شده پر متری سانتی 4 جداره .8

 (بتن) حریق ضد بدنه .9

 جهته دو درب بندی زبانه مکانیزم .11

 (دیجیتالی و مکانیکی) رمز انواع نصب قابلیت .11

 داراست ساعت یک تا گراد سانتی درجه 811 حرارت تحمل .12

 رطوبت نفوذ از جلوگیری جهت صندوق پایین قسمت در تسمه دارای .13

 

 تومان 111/511/1تومان  111/911/1قیمت بدون رمز 

 تومان 111/311/2تومان  111/911/2قیمت با رمز مکانیکی 

تومان 111/511/3تومان  111/911/3قیمت با رمز دیجیتالی   

https://irkaveh.com/product/model-420/
https://irkaveh.com/product/model-420/
https://irkaveh.com/product/model-420/
https://irkaveh.com/product/model-420/


 

 

 گاوصندوق ایران کاوه 052مدل 

 31 عمق  41 عرض  52 ارتفاع :  خارجی ابعاد .1

 22 عمق   34 عرض  38 ارتفاع :  داخلی ابعاد .2

 کیلوگرم 81 :  وزن .3

 15 عمق  34 عرض  15 ارتفاع  :  داخلی صندوقچه ابعاد .4

 متر سانتی 9:  درب ضخامت .5

 است میلیمتر 25 قطر به فوالدی های زبانه .6

 عدد یک:  داخلی محفظه .7

 معمولی:  بدنه رنگ نوع .8

 بتن از شده پر متری سانتی 4 جداره .9

 (بتن) حریق ضد بدنه .11

 جهته دو درب بندی زبانه مکانیزم .11

 (دیجیتالی و مکانیکی) رمز انواع نصب قابلیت .12

 داراست ساعت یک تا گراد سانتی درجه 811 حرارت تحمل .13

 رطوبت نفوذ از جلوگیری جهت صندوق پایین قسمت در تسمه دارای .14

 

 تومان 111/211/2تومان  111/411/2قیمت بدون رمز 

 تومان 111/911/2تومان  111/111/3قیمت با رمز مکانیکی 

 تومان 111/111/4تومان  111/411/4قیمت با رمز دیجیتالی 

https://irkaveh.com/product/model-520/
https://irkaveh.com/product/model-520/
https://irkaveh.com/product/model-520/
https://irkaveh.com/product/model-520/


 

 

 گاوصندوق ایران کاوه 062مدل 

 35 عمق  45 عرض  62 ارتفاع :  خارجی ابعاد .1

 27 عمق   36 عرض  48 ارتفاع :  داخلی ابعاد .2

 کیلوگرم 111:  وزن .3

 18 عمق  36 عرض  15 ارتفاع :  داخلی صندوقچه ابعاد .4

 متر سانتی 9:  درب ضخامت .5

 است میلیمتر 25 قطر به فوالدی های زبانه .6

 عدد یک:  داخلی محفظه .7

 معمولی:  بدنه رنگ نوع .8

 بتن از شده پر متری سانتی 4 جداره .9

 (بتن) حریق ضد بدنه .11

 جهته دو درب بندی زبانه مکانیزم .11

 (دیجیتالی و مکانیکی) رمز انواع نصب قابلیت .12

 داراست ساعت یک تا گراد سانتی درجه 811 حرارت تحمل .13

 رطوبت نفوذ از جلوگیری جهت صندوق پایین قسمت در تسمه دارای .14

 

 تومان 111/911/2تومان  111/411/3قیمت بدون رمز 

 تومان 111/911/3تومان  111/411/4قیمت با رمز مکانیکی 

 تومان 111/911/4تومان  111/611/5قیمت با رمز دیجیتالی 

https://irkaveh.com/product/model-620/
https://irkaveh.com/product/model-620/
https://irkaveh.com/product/model-620/
https://irkaveh.com/product/model-620/


 

 

 گاوصندوق ایران کاوه 700مدل 

 41 عمق  45 عرض  74 ارتفاع  :  خارجی ابعاد .1

 28 عمق   38 عرض  56 ارتفاع  :  داخلی ابعاد .2

 کیلوگرم 161:  وزن .3

 18 عمق  38 عرض  16 ارتفاع :  داخلی صندوقچه ابعاد .4

 متر سانتی 9:  درب ضخامت .5

 است میلیمتر 25 قطر به فوالدی های زبانه .6

 عدد یک:  داخلی محفظه .7

 معمولی:  بدنه رنگ نوع .8

 بتن از شده پر متری سانتی 4 جداره .9

 (بتن) حریق ضد بدنه .11

 جهته دو درب بندی زبانه مکانیزم .11

 (دیجیتالی و مکانیکی) رمز انواع نصب قابلیت .12

 داراست ساعت یک تا گراد سانتی درجه 811 حرارت تحمل .13

 رطوبت نفوذ از جلوگیری جهت صندوق پایین قسمت در تسمه دارای .14

 

 تومان 111/111/3تومان  111/911/3قیمت بدون رمز 

 تومان 111/111/4تومان  111/911/4قیمت با رمز مکانیکی 

 تومان 111/311/5تومان  111/111/6قیمت با رمز دیجیتالی 

https://irkaveh.com/product/model-700/
https://irkaveh.com/product/model-700/
https://irkaveh.com/product/model-700/
https://irkaveh.com/product/model-700/


 

 

 گاوصندوق ایران کاوه 027مدل 

 51 عمق  51 عرض  74 ارتفاع :  خارجی ابعاد .1

 36 عمق   42 عرض  56 ارتفاع :  داخلی ابعاد .2

 کیلوگرم 221:  وزن .3

 26 عمق  42 عرض  18 ارتفاع :  داخلی صندوقچه ابعاد .4

 متر سانتی 9:  درب ضخامت .5

 است میلیمتر 25 قطر به فوالدی های زبانه .6

 عدد یک:  داخلی محفظه .7

 معمولی:  بدنه رنگ نوع .8

 بتن از شده پر متری سانتی 4 جداره .9

 (بتن) حریق ضد بدنه .11

 جهته دو بندی زبانه مکانیزم .11

 (دیجیتالی و مکانیکی) رمز انواع نصب قابلیت .12

 داراست ساعت یک تا گراد سانتی درجه 811 حرارت تحمل .13

 رطوبت نفوذ از جلوگیری جهت صندوق پایین قسمت در تسمه دارای .14

 

 تومان 111/611/4تومان  111/211/5قیمت بدون رمز 

 تومان 111/411/5تومان  111/211/6قیمت با رمز مکانیکی 

 تومان 111/611/6تومان  111/511/7قیمت با رمز دیجیتالی 

https://irkaveh.com/product/model-720/
https://irkaveh.com/product/model-720/
https://irkaveh.com/product/model-720/
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 گاوصندوق ایران کاوه  088مدل 

 31 عمق  41 عرض  85 ارتفاع :  خارجی ابعاد .1

 22 عمق  34 عرض  71 ارتفاع :  داخلی ابعاد .2

 کیلوگرم 161:  وزن .3

 15 عمق  34 عرض  15 ارتفاع :  داخلی صندوقچه ابعاد .4

 متر سانتی 9:  درب ضخامت .5

 است میلیمتر 25 قطر به فوالدی های زبانه .6

 عدد یک:  داخلی محفظه .7

 معمولی:  بدنه رنگ نوع .8

 بتن از شده پر متری سانتی 3 جداره .9

 (بتن) حریق ضد بدنه .11

 ( جهته دودرب )  بندی زبانه مکانیزم .11

 (دیجیتالی و مکانیکی) رمز انواع نصب قابلیت .12

 داراست ساعت یک تا گراد سانتی درجه 811 حرارت تحمل .13

 رطوبت نفوذ از جلوگیری جهت صندوق پایین قسمت در تسمه دارای .14

 

 تومان 111/311/3تومان  111/911/3قیمت بدون رمز 

 تومان 111/311/4تومان  111/111/5قیمت با رمز مکانیکی 

 تومان 111/811/5تومان  111/211/6قیمت با رمز دیجیتالی 

https://irkaveh.com/product/model-880/
https://irkaveh.com/product/model-880/
https://irkaveh.com/product/model-880/


 

 

  )دو طبقه( گاوصندوق ایران کاوه D 880مدل 

 31 عمق  41 عرض  85 ارتفاع :  خارجی ابعاد .1

 22 عمق  32 عرض  38 ارتفاع :  باال طبقه داخلی ابعاد .2

 22 عمق  32 عرض 28 ارتفاع :  پایین طبقه داخلی ابعاد .3

 کیلوگرم 171:  وزن .4

 15 عمق  34 عرض  15 ارتفاع :  داخلی صندوقچه ابعاد .5

 متر سانتی 9:  درب ضخامت .6

 است میلیمتر 25 قطر به فوالدی های زبانه .7

 دار روکش فلز:  بدنه جنس .8

 معمولی:  بدنه رنگ نوع .9

 بتن از شده پر متری سانتی 3 جداره .11

 (بتن) حریق ضد بدنه .11

 جهته دو بندی زبانه مکانیزم .12

 (دیجیتالی و مکانیکی) رمز انواع نصب قابلیت .13

 داراست ساعت یک تا گراد سانتی درجه 811 حرارت تحمل .14

 رطوبت نفوذ از جلوگیری جهت صندوق پایین قسمت در تسمه دارای .15

 

 تومان 111/311/3تومان  111/911/3قیمت بدون رمز 

 تومان 111/311/4تومان  111/111/5قیمت با رمز مکانیکی 

 تومان 111/811/5تومان  111/211/6قیمت با رمز دیجیتالی 

https://irkaveh.com/product/model-d880/
https://irkaveh.com/product/model-d880/
https://irkaveh.com/product/model-d880/
https://irkaveh.com/product/model-d880/


 

 

  گاوصندوق ایران کاوه )یک درب( 1020مدل 

 35 عمق  45 عرض  112 ارتفاع :  خارجی ابعاد .1

 27 عمق  36 عرض  85 ارتفاع :  داخلی ابعاد .2

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

 کیلوگرم 211:  وزن .4

 متر سانتی 9:  درب ضخامت .5

 است میلیمتر 25 قطر به فوالدی های زبانه .6

 دار روکش فلز:  بدنه جنس .7

 معمولی:  بدنه رنگ نوع .8

 بتن از شده پر متری سانتی 3 جداره .9

 (بتن) حریق ضد بدنه .11

 جهته دو بندی زبانه مکانیزم .11

 (دیجیتالی و مکانیکی) رمز انواع نصب قابلیت .12

 داراست ساعت یک تا گراد سانتی درجه 811 حرارت تحمل .13

 رطوبت نفوذ از جلوگیری جهت صندوق پایین قسمت در تسمه دارای .41

 

 تومان 111/611/3تومان  111/311/4قیمت بدون رمز 

 تومان 111/611/4تومان  111/511/5قیمت با رمز مکانیکی 

 تومان 111/811/5تومان  111/811/6قیمت با رمز دیجیتالی 

https://irkaveh.com/product/model-1020/
https://irkaveh.com/product/model-1020/
https://irkaveh.com/product/model-1020/


 

 

  گاوصندوق ایران کاوه )دو طبقه( D 1020مدل 

 35 عمق   45  عرض  112 ارتفاع :  خارجی ابعاد .1

 26 عمق  36 عرض  48 ارتفاع :  باال طبقه داخلی ابعاد .2

 26 عمق  36 عرض  34 ارتفاع :  پایین طبقه داخلی ابعاد .3

 21 عمق  36 عرض  16 ارتفاع :  داخلی صندوقچه ابعاد .4

 کیلوگرم  221:  وزن .5

 متر سانتی 9:  درب ضخامت .6

 است میلیمتر 25 قطر به فوالدی های زبانه .7

 دار روکش فلز:  بدنه جنس .8

 معمولی:  بدنه رنگ نوع .9

 بتن از شده پر متری سانتی 3 جداره .11

 (بتن) حریق ضد بدنه .11

 جهته دو بندی زبانه مکانیزم .12

 (دیجیتالی و مکانیکی) رمز انواع نصب قابلیت .13

 داراست ساعت یک تا گراد سانتی درجه 811 حرارت تحمل .14

 رطوبت نفوذ از جلوگیری جهت صندوق پایین قسمت در تسمه دارای .15

 

 تومان 111/911/3تومان  111/311/4قیمت بدون رمز 

 تومان 111/911/4تومان  111/411/5قیمت با رمز مکانیکی 

 تومان 111/911/5تومان  111/511/6قیمت با رمز دیجیتالی 

https://irkaveh.com/product/model-1020d/
https://irkaveh.com/product/model-1020d/
https://irkaveh.com/product/model-1020d/
https://irkaveh.com/product/model-1020d/


 

 

  گاوصندوق ایران کاوه )دو طبقه( D 1200مدل 

 48 عمق   51  عرض  121 ارتفاع :  خارجی ابعاد - .1

 41 عمق  42 عرض  65 ارتفاع :  باال طبقه داخلی ابعاد .2

 41 عمق  42 عرض  52 ارتفاع :  پایین طبقه داخلی ابعاد .3

 21 عمق  42 عرض  18 ارتفاع :  داخلی صندوقچه ابعاد .4

 کیلوگرم  381:  وزن .5

 متر سانتی 9:  درب ضخامت .6

 است میلیمتر 25 قطر به فوالدی های زبانه .7

 دار روکش فلز:  بدنه جنس .8

 معمولی:  بدنه رنگ نوع .9

 بتن از شده پر متری سانتی 3 جداره .11

 (بتن) حریق ضد بدنه .11

 جهته دو بندی زبانه مکانیزم .12

 (دیجیتالی و مکانیکی) رمز انواع نصب قابلیت .13

 داراست ساعت یک تا گراد سانتی درجه 811 حرارت تحمل .14

 رطوبت نفوذ از جلوگیری جهت صندوق پایین قسمت در تسمه دارای .15

 تومان 111/211/7تومان  111/511/7قیمت بدون رمز 

 تومان 111/111/8تومان  111/511/8قیمت با رمز مکانیکی 

 تومان 111/511/9تومان  111/911/9قیمت با رمز دیجیتالی 

https://irkaveh.com/product-category/irankaveh-refractory-safebox/
https://irkaveh.com/product-category/irankaveh-refractory-safebox/
https://irkaveh.com/product/model-1200-d/


 

 

 گاوصندوق ایران کاوه تک درب 1200مدل 

 48 عمق  51 عرض  121 ارتفاع :  خارجی ابعاد .1

 39 عمق  42 عرض  117 ارتفاع :  داخلی ابعاد .2

 18 عمق  42 عرض  18 ارتفاع :  داخلی صندوقچه ابعاد .3

 کیلوگرم 381:  وزن .4

 متر سانتی 9:  درب ضخامت .5

 است میلیمتر 25 قطر به فوالدی های زبانه .6

 دار روکش فلز:  بدنه جنس .7

 معمولی:  بدنه رنگ نوع .8

 بتن از شده پر متری سانتی 3 جداره .9

 (بتن) حریق ضد بدنه .11

 جهته دو بندی زبانه مکانیزم .11

 (دیجیتالی و مکانیکی) رمز انواع نصب قابلیت .12

 داراست ساعت یک تا گراد سانتی درجه 811 حرارت تحمل .13

 رطوبت نفوذ از جلوگیری جهت صندوق پایین قسمت در تسمه دارای .41

 تومان 111/211/7تومان  111/711/7قیمت بدون رمز 

 تومان 111/911/7تومان  111/411/8قیمت با رمز مکانیکی 

 تومان 111/911/8تومان  111/611/9قیمت با رمز دیجیتالی 

https://irkaveh.com/product-category/irankaveh-refractory-safebox/
https://irkaveh.com/product-category/irankaveh-refractory-safebox/
https://irkaveh.com/product/model-1200/


 

 

 400مدل  گاوصندوق مخصوص نگهداری اسلحه

 35 عمق  45 عرض  141 ارتفاع :  خارجی ابعاد .1

 26 عمق  36 عرض  127 ارتفاع :  داخلی ابعاد .2

 21 عمق  18 عرض  25 ارتفاع :  داخلی صندوقچه ابعاد .3

 کیلوگرم 311:  وزن .4

 متر سانتی 9:  درب ضخامت .5

 است میلیمتر 25 قطر به فوالدی های زبانه .6

 دار روکش فلز:  بدنه جنس .7

 معمولی:  بدنه رنگ نوع .8

 بتن از شده پر متری سانتی 3 جداره .9

 (بتن) حریق ضد بدنه .11

 جهته دو بندی زبانه مکانیزم .11

 (دیجیتالی و مکانیکی) رمز انواع نصب قابلیت .12

 داراست ساعت یک تا گراد سانتی درجه 811 حرارت تحمل .13

 رطوبت نفوذ از جلوگیری جهت صندوق پایین قسمت در تسمه دارای .41

 تومان 111/411/7تومان  111/311/8قیمت بدون رمز 

 تومان 111/411/8تومان  111/211/9قیمت با رمز مکانیکی 

 تومان 111/611/9تومان  111/611/11قیمت با رمز دیجیتالی 

https://irkaveh.com/product-category/irankaveh-refractory-safebox/
https://irkaveh.com/product-category/irankaveh-refractory-safebox/
https://irkaveh.com/product/guns-safe-model-400/

