
نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

راهنمای استفاده از کتاب الکترونیکی

ابتدا برنامه پی.دی.اف خوان زیر را دانلود کنید

اگه گوشیتون اندرویده

اگه گوشیتون آیفونه

 ابتدا گزینه       را از
باالی صفحه انتخاب کنید

 سپس در پنجره باز شده
 گزینه روبه رو را انتخاب

 کنید و از کتاب الکترونیک
استفاده کنید
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 پس از نصب ، برنامه را باز کنید و در نوار جستجوی2.
 باالی صفحه، عبارت کتاب الکترونیکی را جستجو کنید

و فایل ظاهر شده را باز کنید

Simple pdf reader 2020دانلود  

شروع  استفاده  از  کتاب

http://s12.picofile.com/d/8401380734/062c995b-a18b-475c-97fb-da4399b11185/com_rizwan_simplepdfreader2018_2020_05_22.apk


جستجوی   محصول

درباره  ماحامیان

ثبت نام  راهنما
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محصول موردنظر شما در کدام گروه قرار دارد؟

محصوالت

صفحه  اصلی

مواد  اولیهماشین آالت

    خدمات  فنیکاالی  ساخته

فقط        لمس       کنید 
 برای استفاده از کتاب الکترونیکی نیازی
صفحات زدن  ورق  و  کردن  اسکرول   به 
 نیست. کافیه گزینه مدنظرتو لمس کنی

 تا به صفحه ای که می خوای بری

ادامه



صفحه  اصلی

لیست حامیان

 حامیان

 انجمن تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف
Association of Disposable Dishes 

 گروه مشاوران چتر زندگی



صفحه  اصلی

گندم
 گروه نامور دوام مهر )گندم( در زمینه توسعه کسب و کارها

 فعالیت کرده و خط مشی این شرکت سوق دادن شرکت ها و کسب
کارها از اقیانوس سرخ به اقیانوس آبی است

اعضاء شرکت

محسن شفیعی

021 76296738

@GandomcorpGandomcorp

Info@gandomcorp.com

CDOCEO
میرمحسن فتاحی

http://www.instagram.com/Gandomcorp
mailto:Info%40gandomcorp.com?subject=
http://t.me/Gandomcorp
tel:02176296738


صفحه  اصلی

ثبت نام

 اگه میخوای شرکت شما توی دوره بعدی بروزرسانی
 کتاب الکترونیکی حضور داشته باشه، اطالعاتتو توی
 لینک زیر وارد کن تا موقع شروع ثبت نام دوره جدید

باهاتون تماس بگیریم

 اگه میخوای نسخه های جدید کتاب الکترونیکی رو
 دریافت کنی، کافیه شماره موبایلتو توی لینک زیر

 وارد کنی تا ما موقع انتشار جدیدترین نسخه ی
 کتاب الکترونیکی، برات بفرستیمش

ثبت نام در دوره بعد بروزرسانی

دریافت نسخه های جدید کتاب الکترونیکی

ثبت نام  دوره  بعدی

دریافت  نسخه های جدید

https://forms.gle/qXmiciv76S78Gssp8
https://forms.gle/nrwc1pGSqcqm4TMeA
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دسته بندی محصوالت در گروه مواد اولیه

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی

الف
 آلیاژهای پلی کربنات

افزودنی

آلیاژهای پلیمری

پروپیلن ها

آمیزه های پی.وی.سی

2 1صفحه 1 از 3

پ

آمیزه ها

پودر و گرانول

پلی آمید



دسته بندی محصوالت در گروه مواد اولیه

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی

پ

ر

پلی استایرن

رنگدانه ها

پلی پروپیلن ها

پلی کربنات

13 2صفحه 2 از 3

پلی اتیلن

پلی اتیلن ترفتاالت

چ
چسب



دسته بندی محصوالت در گروه مواد اولیه

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی

12 3صفحه 3 از 3

ک

م

کاتالیزور

مستربچ

ر
روان کننده ها
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عرضهکنندگان

متقاضیان
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صفحه  اصلی



صفحه  اصلی

متقاضیان پلی کربنات
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سپهر پالستیک پدیده
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Seven plast : پیشنهاد ویژه

محصوالت / مواد اولیه / عرضه آلیاژهای پلی کربنات

صفحه  اصلی

 فاصله قیمتی قابل توجه با
مواد نو

شفافیت

اطالعات  بیشتر



لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی



عرضه کنندگان آمیزه ها

Seven plast : پیشنهاد ویژه

محصوالت / مواد اولیه / عرضه آمیزه ها

صفحه  اصلی

 طراحی مواد به هدف تامین
نیاز مشتری

افزایش دوام

اطالعات  بیشتر



لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی



عرضه کنندگان افزودنی

صفحه  اصلی

عرضه کنندگان  این  محصول  

فن آوران شیمی سپاهان

محصوالت / مواد اولیه / عرضه افزودنی



لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی



عرضه کنندگان آلیاژهای پلیمری

محصوالت / مواد اولیه / عرضه آلیاژهای پلیمری

صفحه  اصلی

عرضه کنندگان  این  محصول  

سینا پلیمر پارس
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Seven plast
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عرضه کنندگان پودر و گرانول

نیک پالستیک : پیشنهاد ویژه

محصوالت / مواد اولیه / عرضه پودر و گرانول

صفحه  اصلی

انعطاف پذیری باال

غلظت پایین

اطالعات  بیشتر

سایر  عرضه کنندگان  این  محصول

پارس پودر الیگودرز

 سینا پلیمر پارس

Seven plast

راستین گلزیست آریا
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صفحه  اصلی
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صفحه  اصلی

عرضه کنندگان  این  محصول    

Seven plast



متقاضیان پلی اتیلن

صفحه  اصلی

محصوالت / مواد اولیه / تقاضا پلی اتیلن

پرشیا پالستیک

پالست پلیمر یزد

پالستیک گستر لیا

کارا نوین پالستیک

دقیق پالستیک

نیکان پالست اطلس

Seven plast

توسعه صنعت پارس ماشین

سپهر پالستیک پدیده
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صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی
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محصوالت / مواد اولیه / عرضه پلی اتیلن ترفتاالت

صفحه  اصلی

مجموعه پارس دلیجان : پیشنهاد ویژه

 تولید در ضخامت های
مختلف

استحکام و مقاومت مناسب

اطالعات  بیشتر



صفحه  اصلیصفحه  اصلی

محصوالت / مواد اولیه / تقاضا پلی اتیلن ترفتاالت

صنایع بسته بندی پارس پینووا

نیکان پالست اطلس

متقاضیان پلی اتیلن ترفتاالت
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لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین
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محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان پلی استایرن

مجموعه پارس دلیجان : پیشنهاد ویژه

محصوالت / مواد اولیه / عرضه پلی استایرن

صفحه  اصلی

 ضخامت 150 میکرون تا 3
میلیمتر

 ورق های 3 الیه، 6 الیه و 9
الیه

اطالعات  بیشتر



متقاضیان پلی استایرن

صفحه  اصلی

محصوالت / مواد اولیه / تقاضا پلی استایرن

پرشیا پالستیک



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان پلی پروپیلن ها

نیک پالستیک : پیشنهاد ویژه

محصوالت / مواد اولیه / عرضه پلی پروپیلن ها

صفحه  اصلی

 تولید در ضخامت های
مختلف

استحکام و مقاومت مناسب

اطالعات  بیشتر

سایر  عرضه کنندگان  این  محصول

Seven plast



صفحه  اصلی

متقاضیان پلی پروپیلن

محصوالت / مواد اولیه / تقاضا پلی پروپیلن

راستین گلزیست



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

متقاضیان رنگدانه ها

صفحه  اصلی

محصوالت / مواد اولیه / تقاضا رنگدانه ها

Seven plast



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان رنگدانه ها

محصوالت / مواد اولیه / عرضه رنگدانه ها

صفحه  اصلی

عرضه کنندگان  این  محصول  

گوهر فرآیند خلیج فارس



لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی



عرضه کنندگان روان کننده ها

محصوالت / مواد اولیه / عرضه روان کننده ها

صفحه  اصلی

عرضه کنندگان  این  محصول  

فن آوران شیمی سپاهان



لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

متقاضیان آمیزه های پی.وی.سی

صفحه  اصلی

محصوالت / مواد اولیه / تقاضا آمیزه های پی.وی.سی

کاجین



لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی



صفحه  اصلی

محصوالت / مواد اولیه / تقاضا پروپیلن ها

شمس پالستیک آزادی

صنایع تولیدی هدیه

کارا نوین پالستیک

کاجین

متقاضیان پروپیلن ها



لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی



متقاضیان پلی آمید

صفحه  اصلی

محصوالت / مواد اولیه / تقاضا پلی آمید

شمس پالستیک آزادی



لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی



متقاضیان چسب

صفحه  اصلی

محصوالت / مواد اولیه / تقاضا چسب

مهر پارسا کسری

سپهر پالستیک پدیده



لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی



متقاضیان کاتالیزور

صفحه  اصلی

محصوالت / مواد اولیه / تقاضا کاتالیزور

فن آوران شیمی سپاهان



لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / مواد اولیه

صفحه  اصلی



صفحه  اصلی

محصوالت / مواد اولیه / تقاضا مستربچ

پالست پلیمر یزد

پالستیک گستر لیا

دقیق پالستیک
صنایع تولیدی هدیه

صنایع بسته بندی پارس پینووا

کارا نوین پالستیک

کاجین

نیکان پالست اطلس

Seven plast

توسعه صنعت پارس ماشین

پلیمر پیشه جنوب

سپهر پالستیک پدیده

سینا پلیمر پارس

متقاضیان مستربچ



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

دسته بندی محصوالت در گروه ماشین آالت

محصوالت / ماشین آالت

صفحه  اصلی

م

ق

ت

ماشین آالت و خطوط اکسترودر

قطعات برای ماشین آالت

تجهیزات جانبی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / ماشین آالت

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان قطعات جانبی

هایکو : پیشنهاد ویژه

محصوالت / ماشین آالت / عرضه قطعات جانبی

صفحه  اصلی

 سایز های موجود از سایز
 10*10 تا 50*50 به صورت

استاندارد

اطالعات  بیشتر



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / ماشین آالت

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان ماشین آالت و خطوط اکسترودر

: توسعه صنعت پارس ماشین پیشنهاد ویژه

محصوالت / ماشین آالت / عرضه ماشین آالت و خطوط اکسترودر

صفحه  اصلی

 کیفیت باال

اطالعات  بیشتر



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / ماشین آالت

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

صفحه  اصلی

محصوالت / ماشین آالت / تقاضا قطعات برای ماشین آالت

پارس پودر الیگودرز

پرشیا پالستیک

دقیق پالستیک

شمس پالستیک آزادی

صنایع تولیدی هدیه

صنایع بسته بندی پارس پینووا

فن آوران شیمی سپاهان

کارا نوین پالستیک

متقاضیان قطعات برای ماشین آالت

12صفحه 1 از 2

پالست پلیمر یزد

کاجین

مهر پارسا کسری



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

صفحه  اصلی

محصوالت / ماشین آالت / تقاضا قطعات برای ماشین آالت

نیکان پالست اطلس

توسعه صنعت پارس ماشین

سپهر پالستیک پدیده

راستین گلزیست

متقاضیان قطعات برای ماشین آالت

12صفحه 2 از 2

پلیمر پیشه جنوب



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

دسته بندی محصوالت در گروه کاالهای ساخته

 محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی

ب

پ

ت

بطری های پت

پالت و جعبه ها

تولید فیلم و ورق

پوشش کف

پریفرم

23 1صفحه 1 از 5

بشکه، دبه و گالن



دسته بندی محصوالت در گروه کاالهای ساخته

 محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی

ظ

ف

ظروف و وسایل بسته بندی

فالسک و کلمن

13 2صفحه 2 از 5

فیلم بسته بندی مواد غذایی و دارویی

س
سایر

د
درب پالستیکی



دسته بندی محصوالت در گروه کاالهای ساخته

 محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی

124 3صفحه 3 از 5

ل
لوازم بهداشتی

لوازم خانه و آشپزخانه

لوله و اتصاالت پی.وی.سی

م
محصوالت تزریق پالستیک و بادی

ف
فیلم شرینگ

فیلم کششی



دسته بندی محصوالت در گروه کاالهای ساخته

 محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی

1235 4صفحه 4 از 5

محصوالت یکبار مصرف

م

محصوالت چاپی

محصوالت غیر پالستیکی

ن
نایلون، پاکت، کیسه و نایلکس

محصوالت قابل بازیافت

محصوالت بسته بندی

محصوالت فوم



دسته بندی محصوالت در گروه کاالهای ساخته

 محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی

و

1234 5صفحه 5 از 5

ورق و فیلم حبابی

ورق های پلیمری

ورق پی وی سی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان درب پالستیکی

محصوالت / کاالی ساخته / عرضه درب پالستیکی

صفحه  اصلی

عرضه کنندگان  این  محصول  

سپهر پالستیک پدیده

پالستیک گستر لیا



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



صفحه  اصلی

متقاضیان محصوالت قابل بازیافت

محصوالت / کاالی ساخته / تقاضا محصوالت قابل بازیافت

Seven plast



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان انواع بطریهای پت

سپهرپالستیک پدیده : پیشنهاد ویژه

محصوالت / کاالی ساخته / عرضه انواع بطریهای پت

صفحه  اصلی

قابلیت لیبل زنی مناسب

خواص ظاهری بسیار مطلوب

اطالعات  بیشتر

سایر  عرضه کنندگان  این  محصول

پالستیک گستر لیا



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان پریفرم

محصوالت / کاالی ساخته / عرضه پریفرم

صفحه  اصلی

عرضه کنندگان  این  محصول  

پارس پینووا

سپهر پالستیک پدیده

پلیمر پیشه جنوب

پالستیک گستر لیا



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان انواع محصوالت بسته بندی

پالست پلیمر یزد : پیشنهاد ویژه

محصوالت / کاالی ساخته / عرضه انواع محصوالت بسته بندی

صفحه  اصلی

 شکیل شدن محصول بسته
بندی شده

 محافظت محصول در برابر نور

اطالعات  بیشتر



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان محصوالت یکبار مصرف

دقیق پالستیک : پیشنهاد ویژه

محصوالت / کاالی ساخته / عرضه محصوالت یکبار مصرف

صفحه  اصلی

 نگهداری بلند مدت مواد
غذایی

ضخیم و مقاوم

اطالعات  بیشتر

سایر  عرضه کنندگان  این  محصول

سپهر پالستیک پدیده

مازرون فوم قائم

مهر پارسا کسری

کفشدوزک پالستیک 

پرشیا پالستیک

راستین گلزیست



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان ورق پی وی سی

محصوالت / کاالی ساخته / عرضه ورق پی وی سی

صفحه  اصلی

عرضه کنندگان  این  محصول  

شمش پالسیک آزادی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان تولید فیلم و ورق

پالست پلیمر یزد : پیشنهاد ویژه

محصوالت / کاالی ساخته / عرضه تولید فیلم و ورق

صفحه  اصلی

 محافظت محصول در برابر نور
خورشید

صرفه جویی در مصرف آب

اطالعات  بیشتر

سایر  عرضه کنندگان  این  محصول

 شمس پالستیک آزادی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



صفحه  اصلی

محصوالت / کاالی ساخته / تقاضا سایر

مازرون فوم

راستین گلزیست

متقاضیان سایر محصوالت در گروه کاالهای ساخته



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان ظروف و وسایل بسته بندی

محصوالت / کاالی ساخته / ظروف و وسایل بسته بندی

صفحه  اصلی

عرضه کنندگان  این  محصول  

پرشیا پالستیک

راستین گل زیست

نیکان پالست اطلس



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان لوازم بهداشتی

سپهر پالستیک پدیده : پیشنهاد ویژه

محصوالت / کاالی ساخته / لوازم بهداشتی

صفحه  اصلی

 ساخته شده از استیل 
ضدزنگ

قدرت پاک کنندگی باال

اطالعات  بیشتر



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان لوازم خانه و آشپزخانه

سعید پالستیک : پیشنهاد ویژه

محصوالت / کاالی ساخته / عرضه لوازم خانه و آشپزخانه

صفحه  اصلی

دارای رنگ بندی

ابعاد : 49*38*30

اطالعات  بیشتر

سایر  عرضه کنندگان  این  محصول

کاجین

گروه صنعتی هدیه



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان محصوالت تزریق پالستیک و بادی

محصوالت / کاالی ساخته / محصوالت تزریق پالستیک و بادی

صفحه  اصلی

عرضه کنندگان  این  محصول  

کارا نوین پالستیک



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان محصوالت فوم

مازرون فوم قائم : پیشنهاد ویژه

محصوالت / کاالی ساخته / عرضه محصوالت فوم

صفحه  اصلی

مقاوم در برابر فشار و ضربه

قیمت مناسب

اطالعات  بیشتر



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان ورق های پلیمری

محصوالت / کاالی ساخته / ورق های پلیمری

صفحه  اصلی

عرضه کنندگان  این  محصول  

شمس پالستیک آزادی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

صفحه  اصلی

محصوالت / کاالی ساخته / تقاضا پوشش کف

مازرون فوم

متقاضیان پوشش کف



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



صفحه  اصلی

محصوالت / کاالی ساخته / تقاضا لوله و اتصاالت پی.وی.سی

پالست پلیمر یزد

متقاضیان لوله و اتصاالت پی.وی.سی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان نایلون، پاکت، کیسه و نایلکس

محصوالت / کاالی ساخته / عرضه نایلون، پاکت، کیسه، و نایلکس

صفحه  اصلی

عرضه کنندگان  این  محصول  

پارس اسکان پالستیک

کفشدوزک پالستیک



صفحه  اصلیصفحه  اصلی

محصوالت / کاالی ساخته / تقاضا نایلون،پاکت،کیسه و نایلکس

پارس پودر الیگودرز

صنایع بسته بندی پارس پینووا

کاجین

متقاضیان نایلون،پاکت،کیسه و نایلکس



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



صفحه  اصلی

محصوالت / کاالی ساخته / تقاضا ورق و فیلم حبابی

پارس بافت دلیجان

متقاضیان ورق و فیلم حبابی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان بشکه، گالن و دبه

محصوالت / کاالی ساخته / عرضه بشکه، گالن و دبه

صفحه  اصلی

عرضه کنندگان  این  محصول  

پالستیک گستر لیا

کارا نوین پالستیک



صفحه  اصلیصفحه  اصلی

محصوالت / کاالی ساخته / تقاضا بشکه، دبه و گالن

فن آوران شیمی سپاهان

متقاضیان بشکه، دبه و گالن



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



صفحه  اصلیصفحه  اصلی

محصوالت / کاالی ساخته / تقاضا پالت و جعبه ها

پارس بافت دلیجان

پرشیا پالستیک

پالست پلیمر یزد

دقیق پالستیک

صنایع بسته بندی پارس پینووا

کارا نوین پالستیک

کاجین

راستین گلزیست

سپهر پالستیک پدیده

متقاضیان پالت و جعبه ها



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان فالسک و کلمن

محصوالت / کاالی ساخته / عرضه فالسک و کلمن

صفحه  اصلی

عرضه کنندگان  این  محصول  

کارا نوین پالستیک



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



صفحه  اصلی

 محصوالت / کاالی ساخته / تقاضا فیلم بسته بندی مواد غذایی

دقیق پالستیک

متقاضیان فیلم بسته بندی مواد غذایی و دارویی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان فیلم های شرینگ

محصوالت / کاالی ساخته / عرضه فیلم شرینگ

صفحه  اصلی

عرضه کنندگان  این  محصول  

سینا پلیمر پارس



صفحه  اصلیصفحه  اصلی

محصوالت / کاالی ساخته / تقاضا فیلم های شرینگ

پارس بافت دلیجان

پالست پلیمر یزد

صنایع تولیدی هدیه

صنایع بسته بندی پارس پینووا

کاجین

راستین گلزیست

سپهر پالستیک پدیده

متقاضیان فیلم های شرینگ



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



صفحه  اصلی

محصوالت / کاالی ساخته / تقاضا فیلم های کششی

پالست پلیمر یزد

متقاضیان فیلم های کششی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



صفحه  اصلی

محصوالت / کاالی ساخته / تقاضا محصوالت چاپی

پارس بافت دلیجان

پالست پلیمر یزد

دقیق پالستیک

فن آوران شیمی سپاهان

کارا نوین پالستیک

کاجین

مهر پارسا کسری

راستین گلزیست

توسعه صنعت پارس ماشین

پلیمر پیشه جنوب

سپهر پالستیک پدیده

متقاضیان محصوالت چاپی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضهکنندگان

متقاضیان

محصوالت / کاالی ساخته

صفحه  اصلی



صفحه  اصلی

محصوالت / کاالی ساخته / تقاضا محصوالت غیرپالستیکی

پارس بافت دلیجان

پالست پلیمر یزد

سپهر پالستیک پدیده

متقاضیان محصوالت غیرپالستیکی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

دسته بندی محصوالت در گروه خدمات فنی

محصوالت / خدمات فنی و مهندسی

صفحه  اصلی

الف

ک

ن

خ

انجمن ها

کارگاه

نشریات تخصصی

خدمات صنعتی و آزمایشگاهی

خدمات اطالع رسانی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / خدمات فنی و مهندسی

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان نشریات تخصصی

گروه مجالت بسپار : پیشنهاد ویژه

محصوالت / خدمات فنی و مهندسی / نشریات تخصصی

صفحه  اصلی

اطالعات  بیشتر

انتشار منظم در طول 22 سال

درج اخبار و مقاالت علمی

عرضه کنندگان  این  محصول  

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / خدمات فنی و مهندسی

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان خدمات اطالع رسانی

گروه مجالت بسپار : پیشنهاد ویژه

محصوالت / خدمات فنی و مهندسی / خدمات اطالع رسانی

صفحه  اصلی

اطالعات  بیشتر

 اولین وب سایت خبری
صنعت پلیمر

 درج تبلیغات



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / خدمات فنی و مهندسی

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

انجمن ها

: انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی پیشنهاد ویژه

محصوالت / خدمات فنی و مهندسی / انجمن ها

صفحه  اصلی

 زندگی نامه بزرگان صنعت
ایران

الگوهای حوزه مدیریتی

اطالعات  بیشتر



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

عرضه کنندگان

متقاضیان

محصوالت / خدمات فنی و مهندسی

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

عرضه کنندگان خدمات صنعتی و آزمایشگاهی

: سینا پلیمر پارس پیشنهاد ویژه

محصوالت / خدمات فنی و مهندسی / خدمات صنعتی و آزمایشگاهی

صفحه  اصلی

تست پی وی سی

اطالعات  بیشتر

عرضه کنندگان  این  محصول  

گوهر فرآیند خلیج فارس



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

لیست موردنظر را انتخاب کنید

برگزارکنندگان

متقاضیان

محصوالت / خدمات فنی و مهندسی

صفحه  اصلی



نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

اطالعات تماس

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

برگزارکنندگان کارگاه

انجمن صنایع همگن پالستیک البرز : پیشنهاد ویژه

محصوالت / خدمات فنی و مهندسی / کارگاه

صفحه  اصلی

 شفافیت اطالعات زباله ها
 و بازیافت آن در ایران و

کشورهای جهان

اطالعات  بیشتر

سایر  برگزارکنندگان  کارگاه  

مرکز رشد فناوری پلیمر

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران



گروه صنعتی هدیه

رزومه

اعضاء شرکت

امیر دیهیم
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

مسعود نصیریمصطفی نصیری

صفحه  اصلی

 از سال 1368 در زمینه تولید محصوالت خانه و آشپزخانه از
 قبیل میز اتو، رخت آویز و آبچکان

محصوالت  گروه  صنعتی  هدیه

اطالعات  تماس



www.hedieh.co.ir

hediehco

info@hedieh.co.ir

02136676440

 تهران-کیلومتر 12 جاده خاوران-عباس آباد
 عالقبند-خیابان شهید ایوبی-کوچه شهید
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صفحه  اصلی

محصوالت   گروه صنعتی هدیه

اطالعات تماس گروه صنعتی هدیه



شرکت گروه صنعتی هدیه
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

لوازم خانه و آشپزخانه

میز اتو

رخت آویز

آبچکان



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

پروپیلن ها

مستربچ

پروپیلن

انواع مستربچ

محصوالت مورد تقاضای گروه صنعتی هدیه

مصطفی نصیری مسئول خرید

2 1صفحه 1 از 2

فیلم های شرینگ

فیلم شرینگ

tel:02136676440


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

قطعات برای ماشین آالت

قطعات دستگاه آبکاری کروم و نیکل

قطعات دستگاه پلیش کاری شیمیایی استیل

قطعات دستگاه تزریق پالستیک

قطعات دستگاه خم کاری لوله

محصوالت مورد تقاضای گروه صنعتی هدیه

مصطفی نصیری مسئول خرید

1 2صفحه 2 از 2

tel:02136676440


میز اتو

نقاط قوت

گروه صنعتی هدیه عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 2 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمحمد نصیری

کفه ساخته شده از ای.بی.اس
عریض

پارچه پنبه خالص
الیی در زیر پارچه

tel:02136676440


رخت آویز

نقاط قوت

گروه صنعتی هدیه عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 2 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمحمد نصیری

تمام استیل نگیر
مقاوم در برابر رطوبت

tel:09122805563


آبچکان

نقاط قوت

گروه صنعتی هدیه عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 2 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمحمد نصیری

بسیار مقاوم در برابر زنگ زدگی
جا دار

tel:09122805563


SEVEN PLAST

رزومه

اعضاء شرکت

سید علی ملک
مدیرعاملمدیر داخلی

سید صادق ملک

صفحه  اصلی

 تولید کننده کامپاند های پلیمری ، گرانول مواد اولیه و
مستربچ در صنعت پالستیک

محصوالت سون  پالست

اطالعات  تماس



www.7plast.ir

sales@7plast.com

02122131763
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صفحه  اصلی

محصوالت   سون  پالست

SEVEN PLAST اطالعات تماس



SEVEN PLASTشرکت
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

پلی پروپیلن ها

پلی اتیلن

آمیزه ها

آلیاژهای پلی کربنات

    گرانول پ پ

گرانول پلی اتیلن

کامپاند های پلیمری

گرانول پلی کربنات

2 1صفحه 1 از 2

لیست  تقاضاهای  شرکت



صفحه  اصلی

1

پودر و گرانول

گرانول بازیافتی

2صفحه 2 از 2

SEVEN PLASTمحصوالت

لیست  تقاضاهای  شرکت



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

انواع پروپیلن ها

ABS

انواع مستربچ

انواع پروپیلن

ABS

انواع مستربچ

محصوالت مورد تقاضای گروه صنعتی هدیه

مصطفی نصیری مسئول خرید

12صفحه 1 از 2

صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

محصوالت قابل بازیافت

پلی اتیلن

مستربچ

محصوالت بازیافتی

واکس پلی اتیلن

مستربچ شفاف کننده

Seven plast محصوالت مورد تقاضای

تماس با شرکت

2 1صفحه 1 از 2

tel:09121247690
tel:02122131763


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

رنگدانه

پودر و گرانول

پیگمنت

تیتان

پودر معدنی

1 2صفحه 2 از 2

Seven plast محصوالت مورد تقاضای

تماس با شرکت

tel:02122131763


گرانول پ پ

نقاط قوت

SEVEN PLAST عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 4 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشسید صادق ملک

قیمت مناسب
تنوع رنگ بندی

مشخصات و استحکام در حد مواد نو
بسته بندی استاندارد

tel:09021228772


گرانول پلی اتیلن

نقاط قوت

SEVEN PLAST عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 4 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشسید صادق ملک

قیمت مناسب
مشخصات مواد در حد مواد نو

تنوع رنگ بندی و گرید
بسته بندی استاندارد

tel:09021228772


کامپاند های پلیمری

نقاط قوت

SEVEN PLAST عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 4 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشسید صادق ملک

کاهش قیمت تمام شده محصول
افزایش استحکام و ثبات ابعادی

افزایش دوام
طراحی مواد به هدف تامین نیاز مشتری

tel:09021228772


گرانول پلی کربنات

نقاط قوت

SEVEN PLAST عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 4 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشسید صادق ملک

فاصله قیمتی قابل توجه با مواد نو
شفافیت

مقاومت ضربه

tel:09021228772


گرانول بازیافتی

نقاط قوت

SEVEN PLAST عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 4 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشسید صادق ملک

کیفیت مواد نو به قیمت مواد بازیافتی
پیشنهاد فرموالسیون با توجه به نیاز مشتری

بسته بندی استاندارد

tel:09021228772


پارس اسکان پالستیک

رزومه

اعضاء شرکت

حمیدرضا جماعت
عضو هیئت مدیرهمدیرعاملرئیس هیئت مدیره

مهناز ایمانلوحمید جماعت

صفحه  اصلی

تولید و چاپ نایلون و نایلکسهای فروشگاهی

محصوالت    پارس  اسکان  پالستیک

اطالعات  تماس



parseskanplastic.co@gmail.com

02188529375

 شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بوعلی سینا
کوچه بهار 2 پالک 124

صفحه  اصلی

محصوالت    پارس اسکان پالستیک

اطالعات تماس پارس اسکان پالستیک



شرکت پارس اسکان پالستیک
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

نایلون، پاکت، کیسه و نایلکس

نایلون



نایلون

نقاط قوت

پارس اسکان پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 0 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشمعصومه سلیمی

استفاده از مواد زیست تخریب پذیر
با مواد درجه یک

tel:09192809168


مجموعه پارس دلیجان

رزومه

اعضاء شرکت

عارف جوادی
مدیر بازرگانیمدیرعاملرئیس هیات مدیره

بهنام بیکی جاوید آسیابان

صفحه  اصلی

 مجتمع کارخانه جات پارس دلیجان درسال۱۳۹۰ با هدف
 تولید انواع محصوالت حاصله ازمواد پلیمری و پلی استری

 واقع در شهرک صنعتی دلیجان در زمینی به مساحت ۵۰۰۰۰
 متر مربع وظرفیت ساالنه 25 هزارتن آغاز به کار نمود

محصوالت   پارس  دلیجان

نمایش ویدیو معرفی شرکت

اطالعات  تماس

https://www.aparat.com/v/r63C7


parscomplex.com

parscomplex

parscomplex@yahoo.com

08644433990

 شهرک صنعتی جاده اصفهان، خیابان 
صنعتگران شمالی، نبش بوستان دوم

صفحه  اصلی

محصوالت    مجموعه پارس دلیجان

اطالعات تماس مجموعه پارس دلیجان



شرکت پارس دلیجان
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

پلی استایرن

پلی اتیلن ترفتاالت

فیلم و ورق پلی استایرن

فیلم و ورق پلی اتین ترفتاالت

پلی اتیلن + پلی اتیلن ترفتاالت



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

فیلم های شرینگ

پالت و جعبه ها

محصوالت چاپی

فیلم شرینگ

پالت

کارت ویزیت

بروشور

محصوالت مورد تقاضای پارس دلیجان

بهنام بیگی مسئول خرید

2 1صفحه 1 از 2

tel:08644433990


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

ورق و فیلم حبابی

محصوالت غیرپالستیکی

فیلم ضربه گیر حبابی

لوله مقوایی

محصوالت مورد تقاضای پارس دلیجان

بهنام بیگی مسئول خرید

1 2صفحه 2 از 2

tel:08644433990


فیلم و ورق پلی استایرن

نقاط قوت

مجموعه پارس دلیجان عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 2 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مرضیه حیدری
مسئول فروش

تنوع عرض
ارائه محصول در رنگ های مختلف

A-B-A دارا بودن تکنولوژی
کنترل ضخامت توسط اسکن دستگاه تیکنس سنج

ویدیوکاتالوگ

tel:09120384864
http://s12.picofile.com/d/8401188868/02bf0572-87a3-4f33-8841-7ee4c22a0f2d/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.aparat.com/v/r63C7


فیلم و ورق پلی اتین ترفتاالت

نقاط قوت

مجموعه پارس دلیجان عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 2 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مرضیه حیدری
مسئول فروش

تنوع عرض
تنوع رنگ

کنترل ضخامت توسط دستگاه تیکنس سنج
 A-B-A دارا بودن تکنولوژی

ویدیوکاتالوگ

tel:09120384864
http://s12.picofile.com/d/8401188868/02bf0572-87a3-4f33-8841-7ee4c22a0f2d/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.aparat.com/v/r63C7


پلی اتیلن + پلی اتیلن ترفتاالت

نقاط قوت

مجموعه پارس دلیجان عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 2 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مرضیه حیدری
مسئول فروش

تنوع عرض
تنوع رنگ

کنترل ضخامت توسط دستگاه تیکنس سنج
 A-B-A دارا بودن تکنولوژی

ویدیوکاتالوگ

tel:09120384864
http://s12.picofile.com/d/8401188868/02bf0572-87a3-4f33-8841-7ee4c22a0f2d/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.aparat.com/v/r63C7


نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

پارس پودر الیگودرز

رزومه

اعضاء شرکت

ساناز فتح آبادی
مدیرعاملمدیر فروش

حمید عبدالهی

صفحه  اصلی

 شرکت پارس پودر الیگودرز با هدف تامین مواد اولیه با
 کیفیت صنایع داخلی و کشورهای همسایه، استفاده بهینه
 از سرمایه های ملی و نیروهای متخصص در سال 1371، در
 زمینه تولید انواع پودرهای میکرونیزه معدنی در شهرستان

الیگودرز تاسیس شده است

محصوالت    پارس  پودر  الیگودرز

اطالعات  تماس



www.parspowder-al.ir

parspowder.al@gmail.com

02144073085

 تهران، بلوار ایت اله کاشانی، روبروی
 فرهنگسرای نور، ساختمان نور، طبقه ۷، واحد

۴۴

صفحه  اصلی

محصوالت    پارس پودر الیگودرز

اطالعات تماس پارس پودر الیگودرز



شرکت پارس پودر الیگودرز
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

انواع پودر و گرانول

پودر میکرونیزه کربنات کلسیم

پودر میکرونیزه تالک

لیست  تقاضاهای  شرکت



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

قطعات برای ماشین آالت

قطعات سنگ شکن فکی

قطعات کوبیت

قطعات آسیاب بالمیل

قطعات سپراتور هوایی

قطعات کیسه پرکن

محصوالت مورد تقاضای پارس پودر الیگودرز

مجید عبداللهی مسئول خرید

2 1صفحه 1 از 2

tel:02144073085


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

محصوالت مورد تقاضای پارس پودر الیگودرز

مجید عبداللهی مسئول خرید

1 2صفحه 2 از 2

انواع نایلون،پاکت،کیسه و نایلکس

پاکت پ پ

جامبو بگ

بیگ بگ

tel:02144073085


پودر میکرونیزه کربنات کلسیم

نقاط قوت

پارس پودر الیگودرز عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 1 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشساناز فتح ابادی

تهیه شده از بهترین سنگ معادن ایران
پودر یکدست و کامال یکنواخت

بسته بندی متنوع و منظم
سرویس دهی منظم

tel:09128582912


پودر میکرونیزه تالک

نقاط قوت

پارس پودر الیگودرز عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 1 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشساناز فتح ابادی

تهیه شده از بهترین سنگ معادن ایران
پودر یکدست و کامال یکنواخت

بسته بندی متنوع و منظم
سرویس دهی منظم

tel:09128582912


پالست پلیمر یزد

رزومه

اعضاء شرکت

علی منتظرفرج
مدیر فروشمدیرعاملمدیر تولید

مهدی منتظرفرجناصر ممتاز

صفحه  اصلی

 تولید کننده انواع نایلون تاعرض 8 متر شرینگ صنعتی -
نایلون ساختمانی و کشاورزی

محصوالت  پالست پلیمر یزد

اطالعات  تماس



ppy.ir

info@ppy.ir

03535279242

یزد-شهرک صنعتی ولی عصر زارچ - فاز دوم

صفحه  اصلی

محصوالت    پالست  پلیمر  یزد

اطالعات تماس پالست پلیمر یزد



شرکت پالست پلیمر یزد
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

تولید فیلم و ورق

انواع محصوالت بسته بندی

نایلون کشاورزی

کاور پالت



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

محصوالت غیرپالستیکی

لوله و اتصاالت پی.وی.سی

پلی اتیلن

لوله مقوایی

لوله پولیکا

پلی اتیلن

محصوالت مورد تقاضای پالست پلیمر یزد

مهدی منتظرفرج مسئول خرید

2 1صفحه 1 از 4

tel:03535279242


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

فیلم های شرینگ

فیلم های کششی

پالت و جعبه ها

فیلم شرینگ

فیلم استرچ

پالت چوبی

محصوالت مورد تقاضای پالست پلیمر یزد

مهدی منتظرفرج مسئول خرید

13 2صفحه 2 از 4

tel:03535279242


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

مستربچ

محصوالت چاپی

مسترچ یو.وی

بروشور

مستربچ لیزکننده

کارت ویزیت

مستربچ شفاف کننده

محصوالت مورد تقاضای پالست پلیمر یزد

مهدی منتظرفرج مسئول خرید

12 3صفحه 3 از 4

tel:03535279242


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

قطعات برای ماشین آالت

قطعات دستگاه تولید نایلون

محصوالت مورد تقاضای پالست پلیمر یزد

مهدی منتظرفرج مسئول خرید

123 4صفحه 4 از 4

tel:03535279242


نایلون کشاورزی

نقاط قوت

پالست پلیمر یزد عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 1 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مهدی منتظرفرج
مسئول فروش

محافظت محصول در برابر نور خورشید
صرفه جویی در مصرف آب

محافظت محصول در برابر باد وسرما

کاتالوگ

tel:09133538305
http://s12.picofile.com/d/8401189142/c555e286-9d22-412a-aa28-e16c9926f353/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%B2%D8%AF.pdf


کاور پالت

نقاط قوت

پالست پلیمر یزد عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 1 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مهدی منتظرفرج
مسئول فروش

محافظت محصول از نفوذ گرد و خاک ورطوبت
محافظت محصول در برابر نور خورشید
شکیل شدن محصول بسته بندی شده

کاتالوگ

tel:09133538305
http://s12.picofile.com/d/8401189284/dcdcba8d-dd3b-4fb7-b354-7d847b3880e3/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%DB%8C%D8%B2%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA.pdf


پالستیک گستر لیا

رزومه

اعضاء شرکت

محمدی
مدیر بازرگانیمدیرعاملکنترل کیفی

قلی زادهفیضی

صفحه  اصلی

 تولیدکننده انواع ظروف بادی و پت و تزریق از 250 سی
سی تا 60 لیتر

محصوالت    پالستیک گستر لیا

اطالعات  تماس



plasticgostarlia2018@gmail.com

02833453905

قزوین-شهرک لیا قدیم - خیابان بوعلی

صفحه  اصلی

محصوالت    پالستیک گستر لیا

اطالعات تماس پالستیک گستر لیا



شرکت پالستیک گستر لیا
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

انواع بطریهای پت

 انواع بطری پت

انواع بطری های بادی

انواع بطری پت

انواع گالنهای 20 - 40 50- لیتری

بشکه، گالن و دبه

2 1صفحه 1 از 2



محصوالت شرکت پالستیک گستر لیا

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

1 2صفحه 2 از 2

پریفرم

درب پالستیکی

انواع پریفرم

انواع درب و دستگیره تزریق



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

پلی اتیلن

مستربچ

پلی اتیلن

انواع مستربچ

محصوالت مورد تقاضای پالستیک گستر لیا

محمدی مسئول خرید

tel:02833453905


انواع بطری پت

پالستیک گستر لیا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشقلی زاده

tel:02833453905


انواع بطری های بادی

نقاط قوت

پالستیک گستر لیا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشقلی زاده

 مناسب برای انواع ظروف سموم و شوینده و بهداشتی و
دارویی

tel:02833453905


انواع بطری پت

نقاط قوت

پالستیک گستر لیا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشقلی زاده

انواع ظروف پت مناسب دارویی و غذایی و بهداشتی

tel:02833453905


انواع پریفرم

نقاط قوت

پالستیک گستر لیا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشقلی زاده

 مناسب برای انواع ظروف روغن و دارویی و بهداشتی و
ظروف شامپو و ظرفشویی

tel:02833453905


انواع درب و دستگیره تزریق

نقاط قوت

پالستیک گستر لیا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشقلی زاده

انواع درب و دستگیره در ابعاد و مدلهای مختلف

tel:02833453905


انواع گالنهای 20 ، 40 و 50 لیتری

نقاط قوت

پالستیک گستر لیا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشقلی زاده

 گالن های 20 و 40 و 50 و 60 لیتری مناسب اصناف
غذایی و شیمیایی و بهداشتی و سموم دارویی

tel:02833453905


پارس پینووا

رزومه

اعضاء شرکت

نوشین رحیمی
مدیر فروشمدیرعاملکارشناس فروش

آرمین فدوی زادهامیر بوستانی

صفحه  اصلی

پارس پینووا تولید کننده انواع پریفرم و بطری

محصوالت  پارس  پینووا

اطالعات  تماس



www.parspinova.ir

pars.pinova

parspinova@gmail.com

07132602048

 فارس- شیراز)کیلومتر 20 جاده شیراز به
 اصفهان(-شهرک صنعتی آب باریک خیابان

شقایق

صفحه  اصلی

محصوالت    پارس  پینووا

اطالعات تماس پارس پینووا



شرکت پارس پینووا
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

پریفرم

 پریفرم و بطری

پریفرم 31 گرم دهانه 28

پریفرم 22 گرم دهانه 28

پریفرم 38گرم دهانه 28

 پریفرم 28گرم دهانه 28

پریفرم 42 گرم دهانه  28

پریفرم 45 گرم دهانه 28

2 1صفحه 1 از 3



محصوالت شرکت پارس پینووا

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

1

پریفرم

پریفرم 15 گرم دهانه 30

پریفرم 24گرم دهانه 30 شورت نک

پریفرم 28 گرم دهانه 28

پریفرم 16 گرم دهانه 38

پریفرم 12 گرم دهانه 30 شورت نک

پریفرم 20 گرم دهانه 38

 پریفرم 26 گرم دهانه 38

 پریفرم  30 گرم دهانه 38

2صفحه 2 از 3



محصوالت شرکت پارس پینووا

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

12

پریفرم

 پریفرم 50 گرم دهانه 40

پریفرم 105 گرم دهانه 45

پریفرم 85 گرم دهانه 45

پریفرم 50 گرم دهانه 48

پریفرم 95 گرم دهانه 45

پریفرم 90 گرم دهانه 48

پریفرم 95 گرم دهانه 48

3صفحه 3 از 3



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

پلی اتیلن ترفتاالت

مستربچ

فیلم های شرینگ

انواع پلی اتیلن ترفتاالت

مستربچ رنگی

فیلم شرینگ

محصوالت مورد تقاضای پارس پینووا

مجتبی محمدی مسئول خرید

2 1صفحه 1 از 3

tel:07132602048


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

نایلون،پاکت،کیسه و نایلکس

پالت و جعبه ها

کیسه چند الیه

کیسه تک الیه

کیسه المینه

باکس پالت

محصوالت مورد تقاضای پارس پینووا

مجتبی محمدی مسئول خرید

13 2صفحه 2 از 3

tel:07132602048


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

قطعات برای ماشین آالت

قطعات دستگاه رطوبت گیر 

قطعات چیلر

قطعات کمپرسور

 قطعات آسیاب

قطعات دستگاه روده ای

قطعات سیستم های نقاله

قطعات تله آبگیر

قطعات رطوبت گیر مسیر هوای کمپرسور

محصوالت مورد تقاضای پارس پینووا

مجتبی محمدی مسئول خرید

12 3صفحه 3 از 3

tel:07132602048


 پریفرم و بطری

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

نوشین رحیمی
مسئول فروش

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

کاتالوگ

tel:09173854237
http://s13.picofile.com/d/8401189576/43d60ecd-a58e-45b6-b242-4f70009c564a/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%85_%D9%88_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%DB%8C.pdf


پریفرم 22 گرم دهانه 28

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


 پریفرم 28 گرم دهانه 28

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 31 گرم دهانه 28

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 38 گرم دهانه 28

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 42 گرم دهانه  28

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 45 گرم دهانه 28

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 15 گرم دهانه 30

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 28 گرم دهانه 28

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 12 گرم دهانه 30 شورت نک

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 24 گرم دهانه 30 شورت نک

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 16 گرم دهانه 38

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 20 گرم دهانه 38

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


 پریفرم 26 گرم دهانه 38

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


 پریفرم 30 گرم دهانه 38

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


 پریفرم 50 گرم دهانه 40

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 85 گرم دهانه 45

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 95 گرم دهانه 45

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 105 گرم دهانه 45

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 50 گرم دهانه 48

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 90 گرم دهانه 48

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پریفرم 95 گرم دهانه 48

نقاط قوت

پارس پینووا عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 21 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنوشین رحیمی

تولید بر اساس استانداردهای جهانی
مواد اولیه مرغوب و نو

استحکام باال
کیفیت باال

tel:09173854237


پلیمر پیشه جنوب

رزومه

اعضاء شرکت

مهدی طیب نژاد
مدیر فروشمدیرعاملمدیر فروش

عزیزرضا طحانبهزاد علیزاده حداد

صفحه  اصلی

 تولید کننده انواع ظروف و قطعات پالستیکی پریفورم ،
بطری و جار پت

محصوالت   پلیمر  پیشه  جنوب

نمایش ویدیو معرفی شرکت

اطالعات  تماس

https://www.aparat.com/v/Pk2hM


www.polypj.com

polymer pisheh jonoob

polypj@ymail.com

06142282141

 دزفول ابتدای جاده شوشتر مجتمع صنعتی 
شماره یک جنب نمایندگی سایپا

صفحه  اصلی

محصوالت   پلیمر پیشه  جنوب

اطالعات تماس پلیمر پیشه جنوب
 



شرکت پلیمر پیشه جنوب
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

پریفرم

انواع پریفورم

لیست  تقاضاهای  شرکت



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

مستربچ

قطعات برای ماشین آالت

محصوالت چاپی

انواع مستربچ

المنت

کاتالوگ

کارت ویزیت

سربرگ

محصوالت مورد تقاضای پلیمر پیشه جنوب

تماس با شرکت

tel:06142282141


انواع پریفورم

نقاط قوت

پلیمر پیشه جنوب عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 0 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشبهزاد علیزاده حداد

تولید در دهانه و اوزان و رنگ های مختلف
ساخته شده از بهترین مواد اولیه ایرانی

کیفیت و شفافیت باال

tel:09161418335


 توسعه صنعت پارس ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

سروین یکدل
  هیت مدیرهمدیرعاملمدیر فروش

 محمد راحم یکدل سیروس یکدل

صفحه  اصلی

 شرکت تامین کننده تجهیزات صنعتی  گیربکس ،الکتروموتور ،
 سیلندر و مارپیچ ، اینورتر، ساید چنل  و سایر تجهیزات جانبی در

 گروه ماشین سازان صنایع پالستیک ، اکترودر و اکستروژن میباشد

 محصوالت   توسعه  صنعت  پارس  ماشین

اطالعات  تماس



www.parsdrive-co.com

extruderreducer

Cyrus@parsdrive-co.com

02133980480

 تهران سعدی جنوبی کوچه فخرایی انتهای
کوچه سمت راست پالک 29

صفحه  اصلی

 محصوالت   توسعه   صنعت   پارس  ماشین

 اطالعات تماس توسعه صنعت پارس ماشین



 شرکت توسعه صنعت پارس ماشین
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

ماشین آالت و خطوط اکسترودر

 گیربکس اکسترودر تک محور

 گیربکس اکسترودر

سیلندر و مارپیچ

اینورتر

لیست  تقاضاهای  شرکت



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

پلی اتیلن

مستربچ

قطعات برای ماشین آالت

پلی اتیلن

مستربچ لیزکننده

قطعات ماشین تزریق پالستیک

قطعات ماشین دوخت پالستیک

محصوالت مورد تقاضای توسعه صنعت پارس ماشین

تماس با شرکت

2 1صفحه 1 از 2

tel:02133980480


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

قطعات برای ماشین آالت

محصوالت چاپی

قطعات دستگاه چاپ روی پالستیک

مرکب

کارت ویزیت

بروشور

لیبل

سربرگ

محصوالت مورد تقاضای توسعه صنعت پارس ماشین

1 2صفحه 2 از 2

تماس با شرکت

tel:02133980480


 گیربکس اکسترودر تک محور

نقاط قوت

عرضه از توسعه صنعت پارس ماشین

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 3 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

ویدیو

سیروس یکدل
مسئول فروش

 کیفیت باال

کاتالوگ

مشاهده 3 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

tel:09123250134
https://www.aparat.com/v/9e1xB
http://s12.picofile.com/d/8401191000/d0689d58-9d09-471a-aac7-8ad0048e479f/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1.pdf


 گیربکس اکسترودر

نقاط قوت

عرضه از توسعه صنعت پارس ماشین

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 3 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

ویدیو

سیروس یکدل
مسئول فروش

 کیفیت باال
قیمت مناسب

کاتالوگ

مشاهده 3 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

tel:09123250134
https://www.aparat.com/v/9e1xB
http://s12.picofile.com/d/8401191000/d0689d58-9d09-471a-aac7-8ad0048e479f/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1.pdf


سیلندر و مارپیچ

نقاط قوت

عرضه از توسعه صنعت پارس ماشین

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 3 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشسیروس یکدل

 کیفیت باال
قیمت مناسب

مشاهده 3 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

tel:09123250134


اینورتر

نقاط قوت

عرضه از توسعه صنعت پارس ماشین

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 3 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشسیروس یکدل

 کیفیت باال
قیمت مناسب

مشاهده 3 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

tel:09123250134


دقیق پالستیک

رزومه

اعضاء شرکت

محمد خوشگفتار
مسئول کنترل کیفیتمدیرعاملمسئول فروش

ستایش غالمیمهدی ایرانی

صفحه  اصلی

 شرکت دقیق پالستیک )کهن(تولیدکننده انواع نایلون
 ،نایلکس،کیسه فریزر،کیسه زباله ،دستکش وسفره

 یکبارمصرف ،نایلون مرغی و...پذیرش انواع سفارشات چاپ
با بهترین کیفیت ونازلترین قیمت

محصوالت   دقیق پالستیک

نمایش ویدیو معرفی شرکت

اطالعات  تماس

https://www.aparat.com/v/bJgnt


daghigh-plastic.com

daghigh_plastic_kohan

daghigh.plastic_co@yahoo.com

02536641064

 استان قم، بلوار شهید خداکرم ،کوچه 20 ،
پالک 41

صفحه  اصلی

محصوالت    دقیق  پالستیک

اطالعات تماس دقیق پالستیک



شرکت دقیق پالستیک
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

محصوالت یکبار مصرف

فریزر رولی 500 گرمی

کیسه زباله بنددار بزرگ

کیسه فریزر رولی جعبه ای 200عددی

سفره تشریفات

کیسه فریزر لفاف ضخیم 500گرمی

 کیسه فریزر رولی  ضخیم 500گرمی

کیسه فریزر رولی جعبه ای 120عددی

کیسه فریزر جعبه ای 100عددی



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

پلی اتیلن

فیلم بسته بندی مواد غذایی و دارویی

قطعات برای ماشین آالت

پلی اتیلن

محافظ غذا

قطعات دستگاه دوخت پالستیک

محصوالت مورد تقاضای دقیق پالستیک

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مسئول خرید

2 1صفحه 1 از 3

tel:02536641064


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

مستربچ

پالت و جعبه ها

مستربچ رنگی

مستربچ سفید

مستربچ لیزکننده

انواع جعبه

انواع کارتن

محصوالت مورد تقاضای دقیق پالستیک

؟؟؟؟؟؟ مسئول خرید

13 2صفحه 2 از 3

tel:02536641064


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

محصوالت چاپی

بروشور

کارت ویزیت

لیبل

محصوالت مورد تقاضای دقیق پالستیک

؟؟؟؟؟؟؟؟ مسئول خرید

12 3صفحه 3 از 3

tel:02536641064


فریزر رولی 500 گرمی

نقاط قوت

عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 7 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشخانم خوشگفتار

حفظ تازگی و طراوت انواع سبزیجات و میوه و مواد پروتئینی
نگهداری بلند مدت مواد غذایی
مناسب برای استفاده در فریزر

قابل استفاده برای مواد غذایی و غیر غذایی جامد

دقیق پالستیک

tel:09127584893


سفره تشریفات

نقاط قوت

دقیق پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 7 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشخانم خوشگفتار

قابل استفاده در کلیه مجالس 
قابل استفاده به عنوان رومیزی

در طرح ها و رنگهای گوناگون
با دوام نسبت به سایر سفره ها

tel:09127584893


کیسه زباله بنددار بزرگ

نقاط قوت

دقیق پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 7 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشخانم خوشگفتار

بادوام
تحمل وزن 10کیلو زباله

tel:09127584893


 کیسه فریزر رولی ضخیم 500گرمی

نقاط قوت

دقیق پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 7 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشخانم خوشگفتار

مقاوم

tel:09127584893


کیسه فریزر لفاف ضخیم 500گرمی

نقاط قوت

دقیق پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 7 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشخانم خوشگفتار

مقاوم و با دوام

tel:09127584893


کیسه فریزر رولی جعبه ای 200عددی

نقاط قوت

دقیق پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 7 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشخانم خوشگفتار

آسان مصرف

tel:09127584893


کیسه فریزر رولی جعبه ای 120عددی

نقاط قوت

دقیق پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 7 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشخانم خوشگفتار

آسان مصرف

tel:09127584893


کیسه فریزر جعبه ای 100عددی

نقاط قوت

دقیق پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 7 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشخانم خوشگفتار

آسان مصرف

tel:09127584893


راستین گل زیست

رزومه

اعضاء شرکت

شهروز اسداله زاده
مسئول فروشمدیرعاملمدیریت

آرین ذبیحیبیژن فیض الهیان

صفحه  اصلی

 شروع فعالیت در سال 1393 در خصوص تولید گرانول، ورق
و ظروف یکبارمصرف گیاهی

محصوالت  راستین گل زیست

نمایش ویدیو معرفی شرکت

اطالعات  تماس

https://www.aparat.com/v/m24GV


www.golzistco.com

golzist.1969@gmail.com

01344811379

 گیالن،آستارا کمربندی آستارا به اردبیل جنب
 انبار سید نذری شرکت راستین گل زیست

آستارا

صفحه  اصلی

محصوالت    راستین گل زیست

اطالعات تماس راستین گل زیست



شرکت راستین گل زیست
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

ظروف و وسایل بسته بندی

ظرف غذاخوری سه خانه

ظرف غذاخوری دوپرسی درب دار

ظرف غذاخوری درب دار دوخانه

دیس متوسط

ظرف غذاخوری تک پرسی درب دار

بشقاب

کاسه خورشتی تزریقی 300 سی سی

2 1صفحه 1 از 4

لیست  تقاضاهای  شرکت



محصوالت شرکت راستین گل زیست

صفحه  اصلی

1

ظروف و وسایل بسته بندی

ظرف غذا طرح آلومینیوم

کاسه صدفی 1000 سی سی

ظرف بسته بندی کوتاه

کاسه خورشتی 400 سی سی

ظرف بسته بندی عمیق

لیوان 170 سی سی

لیوان 300 سی سی

2صفحه 2 از 4

لیست  تقاضاهای  شرکت

ظرف غذاخوری سه خانه



محصوالت شرکت راستین گل زیست

صفحه  اصلی

12

ظروف و وسایل بسته بندی

کاسه 300 سی سی

کاسه 250 سی سی

درب کاسه خورشتی 250 و 300 سی سی

کاسه 500 سی سی

سطل 1000 سی سی

3صفحه 3 از 4

لیست  تقاضاهای  شرکت

پودر و گرانول

 گرانول گیاهی



محصوالت شرکت راستین گل زیست

صفحه  اصلی

123

محصوالت یکبار مصرف

VIP قاشق

VIP چنگال

4صفحه 4 از 4

لیست  تقاضاهای  شرکت

قاشق غذا خوری

کارد

قاشق چایخوری

چنگال



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

 پلی پروپیلن

فیلم شرینگ

محصوالت چاپی

پلی پروپیلن

فیلم شرینگ

لیبل

کارت ویزیت

محصوالت مورد تقاضای راستین گلزیست آریا

اسداهلل زاده مسئول خرید

2 1صفحه 1 از 2

tel:01344811379


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

پالت و جعبه ها

سایر

قطعات برای ماشین آالت

کارتن

مواد آزمایشگاهی و میکروبی

قطعات ماشین ترموفورمینگ

قطعات اکسترودر گرانول سازی و ورق نشاسته

محصوالت مورد تقاضای راستین گلزیست آریا

اسداهلل زاده مسئول خرید

1 2صفحه 2 از 2

tel:01344811379


ظرف غذاخوری سه خانه

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


ظرف غذاخوری درب دار دوخانه

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


ظرف غذاخوری تک پرسی درب دار

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


ظرف غذاخوری دوپرسی درب دار

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


دیس متوسط

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


بشقاب

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


کاسه خورشتی تزریقی 300 سی سی

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


ظرف غذا طرح آلومینیوم

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


ظرف بسته بندی کوتاه

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


ظرف بسته بندی عمیق

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


کاسه صدفی 1000 سی سی

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


کاسه خورشتی 400 سی سی

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


لیوان 170 سی سی

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


لیوان 300 سی سی

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


چنگال

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 5 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


قاشق غذا خوری

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 5 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


کارد

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 5 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


قاشق چایخوری

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 5 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


کاسه 300 سی سی

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


کاسه 250 سی سی

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


درب کاسه خورشتی 250 و 300 سی سی

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


کاسه 500 سی سی

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


سطل 1000 سی سی

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


VIPقاشق

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 5 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


VIPچنگال

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 5 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


 گرانول گیاهی

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


ظرف غذاخوری سه خانه

نقاط قوت

راستین گل زیست عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 26 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 19 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

آرین ذبیحی
مسئول فروش

منعطف
تحمل دماي باال

تخریب پذيري در خاك
عاري بودن از هرگونه آثار مضر پالستيك هاي نفتي

tel:01344811379
https://www.aparat.com/v/OHhqW


سپهرپالستیک پدیده

رزومه

اعضاء شرکت

مجید نقوی
 رییس برنامه ریزی

و تولید
مدیربازرگانیمدیرعامل

شهداد جوادیسجاد پورآرین

صفحه  اصلی

شرکت سپهر پالستیک پدیده در سال۱۳۹۰ تأسیس شد

محصوالت   سپهر پالستیک  پدیده

اطالعات  تماس



www.sepehrplastic.com

landi.co

info@sepehrplastic.com

02188612125

 تهران، خیابان مالصدرا، شیراز جنوبی، خیابان
برزیل غربی، پالک 5، طبقه 2، واحد 4

صفحه  اصلی

محصوالت  سپهرپالستیک پدیده

اطالعات تماس سپهر پالستیک پدیده



شرکت سپهرپالستیک پدیده
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

لوازم بهداشتی

پد ظرف شویی آفتابگردان لندي

سيم ظرفشويي استيل لندي

پد ظرفشويي سخت لندي

پد ظرفشويي فوم دوکاره لندي

 پد ظرفشويي تفلون شوي نرمال

دستمال پاک کننده چندمنظوره لندي

2 1صفحه 1 از 6

لیست  تقاضاهای  شرکت



محصوالت شرکت سپهرپالستیک پدیده

صفحه  اصلی

1

انواع محصوالت یکبار مصرف

سفره يکبار مصرف ضخيم مجلسي لندي

 کیسه  زباله لندني بنددار اکونومي بزرگ

سفره يکبار مصرف طرح دار لندي

 کیسه زباله لندني بنددار اکونومي کوچک 

سفره يکبار مصرف )تشریفاتی( کاغذی لندی

کیسه زباله لندني بنددار اکونومي متوسط

کيسه فريزر تقويمي لندي

کيسه فريزر رولي جعبه ای لندي 150 عددی

2صفحه 2 از 6

لیست  تقاضاهای  شرکت



محصوالت شرکت سپهرپالستیک پدیده

صفحه  اصلی

12

انواع محصوالت یکبار مصرف

کيسه فريزر رولي جعبه ای لندي 200 عددی

کیسه  زباله آسان گره کوچک

کيسه فريزر زیپ دار لندي

کیسه  زباله آسان گره متوسط

کيسه فريزر شيت لندي

کیسه  زباله آسان گره بزرگ

کیسه  زباله بنددار کوچک

کیسه  زباله بنددار متوسط

3صفحه 3 از 6

لیست  تقاضاهای  شرکت



محصوالت شرکت سپهرپالستیک پدیده

صفحه  اصلی

123

انواع محصوالت یکبار مصرف

کیسه  زباله بنددار بزرگ

کیسه  زباله آسان گره تک رول لندي

کیسه  زباله شيت متوسط

کیسه  زباله لندني بزرگ لندي

کیسه  زباله شيت بزرگ

کیسه  زباله لندني متوسط لندي

4صفحه 4 از 6

لیست  تقاضاهای  شرکت



محصوالت شرکت سپهرپالستیک پدیده

صفحه  اصلی

124

پریفرم

درب پالستیکی

پریفرم ۴۶ گرم - دهانه شوینده

پلی اتیلن

پریفرم ۸۵ گرم - دهانه شوینده

درب

درب

5صفحه 5 از 6

پریفرم ۳۳ گرم

پریفرم ۳۸ گرم - دهانه نوشابه

لیست  تقاضاهای  شرکت



محصوالت شرکت سپهرپالستیک پدیده

صفحه  اصلی

125

انواع بطریهای پت

پت

بطری پت

6صفحه 6 از 6

لیست  تقاضاهای  شرکت



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

پلی کربنات

پلی اتیلن

مستربچ

کربنات

پلی اتیلن

انواع مستربچ

محصوالت مورد تقاضای سپهر پالستیک پدیده

شریفی مسئول خرید

2 1صفحه 1 از 5

tel:02188612125


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

پالت و جعبه ها

فیلم شرینگ

محصوالت چاپی

کارتن

فیلم شرینگ

مرکب برای چاپ روی سفره

محصوالت مورد تقاضای سپهر پالستیک پدیده

شریفی مسئول خرید

13 2صفحه 2 از 5

tel:02188612125


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

چسب

محصوالت غیر پالستیکی

چسب دوطرفه

چسب کارتن

لوله مقوایی

باندرول

باند مقوایی

محصوالت مورد تقاضای سپهر پالستیک پدیده

شریفی مسئول خرید

124 3صفحه 3 از 5

tel:02188612125


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

قطعات برای ماشین آالت

قطعات خشک کن

قطعات چیلر

قطعات دستگاه مکنده مواد گرانولی

قطعات مخازن هوا

قطعات برج خنک کننده

قطعات میکسر

قطعات ماشین تولید پت

محصوالت مورد تقاضای سپهر پالستیک پدیده

شریفی مسئول خرید

135 2 4صفحه 4 از 5

tel:02188612125


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

قطعات برای ماشین آالت

قطعات دستگاه تزریق پالستیک

قطعات میکسر و فیلتر

قطعات آسیاب

قطعات کمپرسور

قطعات دستگاه تصفیه آب صنعتی

قطعات ماشین بادی

محصوالت مورد تقاضای سپهر پالستیک پدیده

شریفی مسئول خرید

13 24 5صفحه 5 از 5

tel:02188612125


پد ظرف شویی آفتابگردان لندي

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 5 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

مناسب برای شستشوی سطوح چرب و لکه های سخت
ساخته شده از استیل ضدزنگ

قدرت پاک کنندگی باال

tel:09191308255


پد ظرفشويي سخت لندي

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 5 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

مناسب برای شستشوی سطوح چرب و لکه های سخت
قدرت پاک کنندگی باال

tel:09191308255


 پد ظرفشويي تفلون شوي نرمال

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 5 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

مناسب برای شستشوی ظروف تفلون 
قدرت پاک کنندگی باال

دوام و ماندگاری باال 

tel:09191308255


سيم ظرفشويي استيل لندي

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 5 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

ساخته شده از استیل ضدزنگ
دوام و ماندگاری باال 

قدرت لکه بری باال
مناسب برای شستن انواع ظروف و لکه های سخت

tel:09191308255


پد ظرفشويي فوم دوکاره لندي

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 5 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

مناسب برای انواع ظروف
قدرت لکه بری باال 

tel:09191308255


دستمال پاک کننده چندمنظوره لندي

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 5 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

بدون نیاز به مصرف مواد شوینده 
بادوام و قابل استفاده در چند نوبت 
 قدرت جذب آب فوق العاده 

tel:09191308255


سفره يکبار مصرف ضخيم مجلسي لندي

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

کاماًل بهداشتی و ساخته شده از مواد مرغوب با کیفیت باال 
تهیه شده از مواد پلی اتیلن نو

پرفراژدار

tel:09191308255


سفره يکبار مصرف طرح دار لندي

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

تهیه شده از مواد پلی اتیلن نو
 قابل استفاده در منازل، میهمانی ها، هتل ها، مجالس و 

سالن های غذاخوری

tel:09191308255


سفره يکبار مصرف )تشریفاتی( کاغذی لندی

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

کاماًل بهداشتی و ساخته شده از مواد مرغوب با کیفیت باال 
تهیه شده از مواد پلی اتیلن و تیشو نو

پرفراژدار

tel:09191308255


 کیسه زباله لندني بنددار اکونومي بزرگ

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

ضخیم و بدون چکه
دارای بند جهت جمع کردن درب کیسه و بلند کردن آسان

پرفراژدار 
بدون دوخت در انتهای کیسه 

tel:09191308255


کیسه زباله لندني بنددار اکونومي کوچک 

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

حمل آسان و گره راحت
دارای بند جهت جمع کردن درب کیسه و بلند کردن آسان

پرفراژدار 
بدون دوخت در انتهای کیسه 

tel:09191308255


کیسه زباله لندني بنددار اکونومي متوسط

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

حمل آسان و گره راحت
دارای بند جهت جمع کردن درب کیسه و بلند کردن آسان

پرفراژدار 
بدون دوخت در انتهای کیسه 

tel:09191308255


کيسه فريزر تقويمي لندي

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

تولیدشده از مواد نو و مرغوب 
کاماًل بهداشتی 
استفاده آسان  
تولیدشده با مواد پلی اتیلن نو با گرید بهداشتی 

tel:09191308255


کيسه فريزر رولي جعبه ای لندي 150 عدد

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

 ضخیم و با قابلیت نگهداری طوالنی مدت مواد غذایی در
دمای انجماد

تولیدشده از مواد پلی اتیلن نو با گرید بهداشتی

tel:09191308255


کيسه فريزر رولي جعبه ای لندي 200 عدد

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

 ضخیم و با قابلیت نگهداری طوالنی مدت مواد غذایی در
دمای انجماد

تولیدشده از مواد پلی اتیلن نو با گرید بهداشتی

tel:09191308255


کيسه فريزر زیپ دار لندي

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

مواد پلی اتیلن نو
 ضخیم و با قابلیت نگهداری طوالنی مدت مواد غذایی در 

دمای انجماد
استفاده آسان و فاقد نشتی 

tel:09191308255


کيسه فريزر شيت لندي

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

تولیدشده از مواد نو و مرغوب 
کاماًل بهداشتی 
استفاده آسان 
تولیدشده با مواد پلی اتیلن نو با گرید بهداشتی 

tel:09191308255


کیسه زباله آسان گره کوچک

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

کاماًل بهداشتی 
محکم و بدون نشتی 

دوخت ستاره ای در انتهای کیسه

tel:09191308255


کیسه زباله آسان گره متوسط

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

تولیدشده از مواد اولیه مرغوب 
کاماًل بهداشتی 
محکم و بدون نشتی 
دوخت ستاره ای در انتهای کیسه 

tel:09191308255


کیسه زباله آسان گره بزرگ

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

تولیدشده از مواد اولیه مرغوب 
کاماًل بهداشتی 
محکم و بدون نشتی 
دوخت ستاره ای در انتهای کیسه 

tel:09191308255


کیسه زباله بنددار کوچک

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

محکم و بدون نشتی 
حمل آسان و گره راحت 
بدون دوخت در انتهای کیسه 

tel:09191308255


کیسه زباله بنددار متوسط

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

کاماًل بهداشتی 
محکم و بدون نشتی 
حمل آسان و گره راحت 
بدون دوخت در انتهای کیسه 

tel:09191308255


کیسه زباله بنددار بزرگ

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

محکم و بدون نشتی 
حمل آسان و گره راحت 
بدون دوخت در انتهای کیسه 

tel:09191308255


کیسه زباله شيت متوسط

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

تولیدشده از مواد اولیه مرغوب 
کاماًل بهداشتی 
محکم و بدون نشتی 
ضخیم و بدون چکه 

tel:09191308255


کیسه زباله شيت بزرگ

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

تولیدشده از مواد اولیه مرغوب 
کاماًل بهداشتی 
محکم و بدون نشتی 
ضخیم و بدون چکه 

tel:09191308255


کیسه زباله آسان گره تک رول لندي

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

حمل آسان و دارای بند محکم جهت آسان گره زدن کیسه ها 
حفظ استحکام و کشش مناسب 
دوخت ستاره ای در انتهای کیسه 

tel:09191308255


کیسه زباله لندني بزرگ لندي

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

محکم و بدون نشتی
حفظ استحکام و کشش مناسب 
دوخت ستاره ای در انتهای کیسه 

tel:09191308255


کیسه زباله لندني متوسط لندي

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 21 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

محکم و بدون نشتی
حفظ استحکام و کشش مناسب 
دوخت ستاره ای در انتهای کیسه 

tel:09191308255


پریفرم ۳۳ گرم

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

بسیار متنوع با رنگ های مختلف و درخشان

tel:09191308255


پریفرم ۳۸ گرم - دهانه نوشابه

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

بسیار متنوع با رنگ های مختلف و درخشان

tel:09191308255


پریفرم ۴۶ گرم - دهانه شوینده

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

بسیار متنوع با رنگ های مختلف و درخشان

tel:09191308255


پریفرم ۸۵ گرم - دهانه شوینده

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

بسیار متنوع با رنگ های مختلف و درخشان

tel:09191308255


بطری پت

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

مقاومت در مقابل شکست و سوراخ شدن 
قابلیت لیبل زنی مناسب 
خواص ظاهری بسیار مطلوب 

tel:09191308255


پلی اتیلن

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

بطری پلی اتیلن از ظروف ۵ سی سی تا ۱۰ هزار لیتری

tel:09191308255


 درب

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

ترکیبات پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی تزریقی

متنوع

تولیده شدتوسط تجهیزات مدرن با فرایند تزریق پالستیک

tel:09191308255


 درب

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

ترکیبات پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی تزریقی

متنوع

تولیده شدتوسط تجهیزات مدرن با فرایند تزریق پالستیک

tel:09191308255


پت

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

مقاومت در مقابل شکست و سوراخ شدن 
قابلیت لیبل زنی مناسب 
خواص ظاهری بسیار مطلوب 

tel:09191308255


بطری پت

نقاط قوت

سپهرپالستیک پدیده عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 37 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمجید نقوی

مقاومت در مقابل شکست و سوراخ شدن 
قابلیت لیبل زنی مناسب 
خواص ظاهری بسیار مطلوب 

tel:09191308255


سعید پالستیک

رزومه

اعضاء شرکت

ابوالفضل پهلوان
مدیر فروشمدیرعاملمدیر فروش

صفر تکریمیسعید سعیدی

صفحه  اصلی

تولید و پخش لوازم خانه و آشپزخانه

محصوالت  سعید  پالستیک

اطالعات  تماس



banisplastic.com

banisplastic

saeidplastic.co@gmail.com

02136468170

 تهران، بزرگراه امام رضا، خاتون آباد، بعد از
کانال آب جنوبی، نبش خیبر دوم

صفحه  اصلی

محصوالت  سعید  پالستیک

اطالعات تماس سعید پالستیک



شرکت سعید پالستیک
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

لوازم خانه و آشپزخانه

سبد لباس گرند

 سبد پیک نیک

سطل گلوریا

سبد پیک نیک گرند کوتاه

 سبد رخت گرند

چهارپایه کوتاه گرند

2 1صفحه 1 از 6



محصوالت شرکت سعید پالستیک

صفحه  اصلی

1

لوازم خانه و آشپزخانه

توالت شور گرند

جا قاشقی گرند

سطل پدالی گرند

ست جارو خاک انداز

سبد سبزی گرند

سبد پیاز گرند

سبد جا پیازی گرند

باکس گلوریا

2صفحه 2 از 6



محصوالت شرکت سعید پالستیک

صفحه  اصلی

12

لوازم خانه و آشپزخانه

سطل گلوریا

کاسه درب دار گلوریا

سرویس قوطی حبوبات آیسل

پارچ گلوریا

قوطی حبوبات گلوریا

لیوان گلوریا

 پارچ و لیوان گلوریا

آبکش گلوریا

3صفحه 3 از 6



محصوالت شرکت سعید پالستیک

صفحه  اصلی

123

لوازم خانه و آشپزخانه

لگن گلوریا

ست آبکش دو عددی

ست آبکش لگن

لگن دو عددی

کاسه قدح گلوریا

کاسه قدح کوچک دو عددی گلوریا

بادبزن پلوریا

چهارپایه کوتاه گلوریا 25 سانتی متر

4صفحه 4 از 6



محصوالت شرکت سعید پالستیک

صفحه  اصلی

124

لوازم خانه و آشپزخانه

چهارپایه بلند گلوریا 50 سانتی متر

قالب یخ الینا

سبد رخت الینا

مگس کش الینا

زاویه حمام الینا

گلدان گالره

گلدان کاکتوسی گالره 3عددی

جاقاشقی گالره

5صفحه 5 از 6



محصوالت شرکت سعید پالستیک

صفحه  اصلی

125

لوازم خانه و آشپزخانه

چهارپایه گرند بلند

6صفحه 6 از 6



دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سبد لباس گرند

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

طراحی زیبا
درب دار

زه دو رنگ
گنجایش مناسب

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سطل گلوریا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

سایز بندی متنوع
طراحی زیبا

تنوع در مدل های درب
رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

 سبد پیک نیک

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ابوالفضل پهلوان
مسئول فروش

کاتالوگ

ابعاد : 49*38*30
تعداد در بسته : 6

کد کاال : 21530
دارای رنگ بندی

tel:09192585753
http://s13.picofile.com/d/8401207484/7b3ce350-a881-4744-9352-29d88ec60da4/3.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سبد پیک نیک گرند کوتاه

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ابوالفضل پهلوان
مسئول فروش

کد کاال :21530
ابعاد کاال : 49*38*30

تعداد در بسته : 6 عدد
دارای رنگ بندی

کاتالوگ

tel:09192585753
http://s13.picofile.com/d/8401207484/7b3ce350-a881-4744-9352-29d88ec60da4/3.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

 سبد رخت گرند

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال :21520
ابعاد کاال : 43*42*60

تعداد در بسته : 6 عدد
دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

چهارپایه کوتاه گرند

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال :40225
ابعاد کاال : 31*31*28.5
تعداد در بسته : 6 عدد

دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

توالت شور گرند

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال :90110
ابعاد کاال : 39*14*17

تعداد در بسته : 12 عدد
دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سطل پدالی گرند

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

در 3 سایز
در بسته های 12 عددی

دارای رنگ بندی
با بهترین کیفیت ساخت

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سبد سبزی گرند

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کدکاال : 21540
ابعاد کاال :6*13*18

تعداد در بسته : 24 ست
دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

جا قاشقی گرند

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال : 90301
ایعاد کاال :20*10*20

تعداد در بسته :24
دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ست جارو خاک انداز

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

91110
ابعاد کاال : 110*35*45

تعداد در بسته : 12
دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سبد پیاز گرند

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

دو ، سه و چهار طبقه
دارای رنگ بندی
محکم و با دوام

پایه استیل

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سبد جا پیازی گرند

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

دو ، سه و چهار طبقه
محکم و با دوام
دارای رنگ بندی
پایه پالستیکی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

باکس گلوریا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

دارای 6 سایز
دارای رنگ بندی

مناسب برای نگهرداری میوه و سبزیجات 
زیبا و بادوام

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سطل گلوریا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

دارای 3 سایز
دارای مدل های شفاف و رنگی

دارای دسته های پالستیکی و دسته سیمی
دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سرویس قوطی حبوبات آیسل

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کدکاال : 30603
ابعاد کاال : 14*14*14

تعداد در بسته : 36
دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

قوطی حبوبات گلوریا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال : 30602
ابعاد کاال : 17*10*10

 تعداد در بسته : 36
دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کاسه درب دار گلوریا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

دارای 4 سایز و ست سرویس
دارای رنگ بندی

 طراحی زیبا و با دوام
مورد مصرف هم در خانه و هم در سفر

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

پارچ گلوریا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال: 60101
ابعاد کاال :34*14*21
 تعداد در بسته : 12

دارای رنگبندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

لیوان گلوریا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال : 60110
ابعاد کاال : 10*8*10 
تعداد در بسته : 36

دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

 پارچ و لیوان گلوریا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال : 60100
ابعاد کاال  34*14*21
تعداد در بسته : 12

دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

آبکش گلوریا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

بصورت ست و تکی عرضه میشود
دارای 7 سایز

دارای رنگ بندی
طراحی زیبا و با دوام

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

لگن گلوریا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

دارای سرویس و سایزبندی
دارای 7 سایز

دارای رنگ بندی
دارای طراحی زیبا و با دوام

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ست آبکش لگن

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

دارای سرویس و سایزبندی
دارای 7 سایز

دارای رنگ بندی
طراحی زیبا و با دوام

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کاسه قدح گلوریا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

دارای دو سایز
سبک و سهولت در جابجایی

زیبا و بادوام
بهترین کیفیت ساخت

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ست آبکش دو عددی

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال: 10150
ابعاد کاال : 11*27*27

تعداد در بسته : 12
دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

لگن دو عددی

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال: 10160
ابعاد کاال : 11*27*27

تعداد در بسته : 12
دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کاسه قدح کوچک دو عددی گلوریا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال: 50131
ابعاد کاال:9*22*22

تعداد در بسته: 18 ست
سبک و خوشدست

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

بادبزن پلوریا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال :40125
ابعاد کاال:39*28*25
تعداد در بسته :12

دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

چهارپایه کوتاه گلوریا 25 سانتی متر

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال :40125
ابعاد کاال:25*28*39
تعداد در بسته :12

دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

چهارپایه بلند گلوریا 50 سانتی متر

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال :40150
ابعاد کاال:46*35*47

تعداد در بسته :6
دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سبد رخت الینا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

دارای 3 سایز
دارای رنگ بندی

زیبا و با دوام
سبک

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

زاویه حمام الینا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال :90100
ابعاد کاال:52*24*36
تعداد در بسته :12

دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

قالب یخ الینا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال :60210
ابعاد کاال:4*013*13
تعداد در بسته :48

دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

مگس کش الینا

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال :90220
ابعاد کاال:2*12*51

تعداد در بسته :120
دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

گلدان گالره

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

دارای 4 سایز
زیبا و با دوام

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

گلدان کاکتوسی گالره 3عددی

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کدکاال:80105
ابعاد کاال: 9.5*12*12

تعداد در بسته: 36 ست
دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

جاقاشقی گالره

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال:90300
ابعاد کاال:22*13*14

تعداد در بسته:6
دارای رنگ بندی

tel:09192585753


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

چهارپایه گرند بلند

نقاط قوت

سعید پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 38 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 38 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشابوالفضل پهلوان

کد کاال :40250
ابعاد کاال:50*31*31

تعداد در بسته : 6
دارای رنگ بندی

tel:09192585753


 سینا پلیمر پارس

رزومه

اعضاء شرکت

 محمد جواد صدیقیان
 مسول فروشمدیرعامل واحد فروش

 علی دیداری تقی مسلمی کوپائی

صفحه  اصلی

 سینا پلیمر پارس تولدی کننده انواع گرانول های تخصصی
پی وی سی

 محصوالت  سینا پلیمر پارس

اطالعات  تماس



www.sinapolymer.com

sinapolymer

sinacommerce@gmail.com

02533444226

 قم، جاده قدیم قم - کاشان، خیابان امیر کبیر
 دوم نبش فرعی سوم

صفحه  اصلی

 محصوالت    سینا  پلیمر  پارس

 اطالعات تماس سینا پلیمر پارس



 شرکت سینا پلیمر پارس
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

پودر و گرانول

مستربچ

گرانول پی وی سی

 مستربچ مشکی بر پایه پی وی سی

 گرانول تخصصی

 گرانول زیره کفش

Granule for shoe / Galosh 

2 1صفحه 1 از 3

 گرانول کابلی



 محصوالت شرکت سینا پلیمر پارس

صفحه  اصلی

1

آلیاژهای پلیمری

سایر

PVC Compound

 گرانول مخصوص شیلنگ پی وی سی

HD0190 LLDPE209

 گرانول مخصوص لوله خرطومی

2صفحه 2 از 3



محصوالت شرکت سینا پلیمر پارس

صفحه  اصلی

12

خدمات صنعتی و آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی صنایع پالستیک

انواع تست سختی و کشش پی.وی.سی

3صفحه 3 از 3



گرانول پی وی سی

نقاط قوت

عرضه از سینا پلیمر پارس

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروش علی دیداری

کیفیت با برگه معاینه فنی

tel:09358705065


 گرانول تخصصی

نقاط قوت

عرضه از سینا پلیمر پارس

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروش محمد جواد صدیقیان

کیفیت با برگه معاینه فنی
شفافیت

tel:09127515089


Granule for shoe / Galosh 

نقاط قوت

عرضه از سینا پلیمر پارس

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروش محمد جواد صدیقیان

Granule for shoe
Good quality

tel:09127515089


گرانول زیره کفش

نقاط قوت

عرضه از سینا پلیمر پارس

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروش علی دیداری

گرانول برای زیره کفش
زیره کفش ورزشی و کالسیک

tel:09358705065


 مستربچ مشکی بر پایه پی وی سی

عرضه از سینا پلیمر پارس

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروش محمد جواد صدیقیان

tel:09127515089


PVC Compound

نقاط قوت

عرضه از سینا پلیمر پارس

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروش محمد جواد صدیقیان

Granule transparent high quality 

tel:09127515089


 گرانول مخصوص شیلنگ پی وی سی

نقاط قوت

عرضه از سینا پلیمر پارس

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروش محمد جواد صدیقیان

گرانول شفاف برای تولید انواع شیلنگ گاز و آب
شیلنگ شفاف

tel:09127515089


 گرانول مخصوص لوله خرطومی

نقاط قوت

عرضه از سینا پلیمر پارس

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروش محمد جواد صدیقیان

گرانول لوله خرطومی و لوله های هلیفلکس

tel:09127515089


 گرانول کابلی

نقاط قوت

عرضه از سینا پلیمر پارس

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروش محمد جواد صدیقیان

گرانول تخصصی برای تولید کابل و سیم

tel:09127515089


HD0190 LLDPE209

نقاط قوت

عرضه از سینا پلیمر پارس

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروش محمد جواد صدیقیان

HDPE and LDPE for shrink and buying bags 

tel:09127515089


خدمات آزمایشگاهی صنایع پالستیک

نقاط قوت

عرضه از سینا پلیمر پارس

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروش محمد جواد صدیقیان

 تست آزمایشگاهی و کشش در صنعت پالستیک

tel:09127515089


انواع تست سختی و کشش پی.وی.سی

نقاط قوت

عرضه از سینا پلیمر پارس

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمدجواد صدیقیان
مسئول فروش

 تست پی وی سی

tel:09127515089
https://www.aparat.com/v/tQ8q1


 شمس پالستیک آزادی

رزومه

اعضاء شرکت

سید حمیدرضا میربزرگی
دفتر دارمدیرعاملمدیر فروش

طاهریسید سعید میربزرگی

صفحه  اصلی

 تولید کننده انواع ورق میلگرد وبوشن از مواد پلی اتیلن
ای بی اس و پلی پروپیلن

 محصوالت  شمس پالستیک آزادی

اطالعات  تماس



www.shemshazadi.com

shemsh_azadi_co

mirbozorgisaeid68@gmail.com

02634704060

 شهرک صنعتی نظرآباد خ بهارستان کوچه
 بنفشه قطعه دی 19

صفحه  اصلی

ر

محصوالت    شمس پالستیک آزادی

اطالعات تماس شمس پالستیک آزادی



 شرکت شمس پالستیک آزادی
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

تولید فیلم و ورق

انواع ورق پی سی

ورق های پلیمری

 ورق پلی اتیلن

ورق پی وی سی

ورق پلی پروپین

ورق ای بی اس



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

پلی آمید

پروپیلن ها

قطعات برای ماشین آالت

ورق پلی آمید

مواد پ.پ

قطعات ماشین اکسترودر

محصوالت مورد تقاضای شمس پالستیک آزادی

سعید میربزرگی مسئول خرید

tel:02634704060


 ورق پلی اتیلن

نقاط قوت

عرضه از شمس پالستیک آزادی

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 3 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشطاهری

قیمت ارزان
ماشین کاری آسان 

ضریب اصطحکاک پایین

tel:02634704060


ورق پلی پروپین

نقاط قوت

عرضه از شمس پالستیک آزادی

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 3 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشطاهری

ضد اسید
مقاومت یه گرما

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

tel:02634704060


ورق ای بی اس

نقاط قوت

عرضه از شمس پالستیک آزادی

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 3 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشمیربزرگی

مقاوم باالی مکانیکی
مقاوم به خراشیدگی

استحکام ابعادی مناسب

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

tel:02634704060


ورق پی وی سی

نقاط قوت

عرضه از شمس پالستیک آزادی

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 3 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

عایق الکتریکی
جذب اب کم

مقاوم به ضربه

مسئول فروشمیربزرگی

tel:02634704060


فرا پلیمر شریف

رزومه

اعضاء شرکت

المیرا مصطفوی
رئیس بازرگانی داخلیمدیرعامل

فرنوش شفیعیمجید زکائی

صفحه  اصلی

 شرکت بازرگانی فرا پلیمر شریف یکی از شرکتهای تامین
 کننده مواد اولیه پلیمری میباشد

اطالعات  تماس



WWW.FARA-PS.COM

farapolymersharif

F.SHAFIE@FARA-PS.COM

02166024722

 تهران، خیابان آزادی، جنب دانشگاه صنعتی
 شریف، کوچه قدیر، پالک 5، طبقه سوم،

واحد11

صفحه  اصلی

رزومه    فرا  پلیمر  شریف

اطالعات تماس فرا پلیمر شریف



فن آوران شیمی سپاهان

رزومه

اعضاء شرکت

دکتر مهشید حسینی
هیات مدیرهمدیرعاملتحقیق و توسعه

دکتر مجید کاله دوزاناحسان آکوچکیان

صفحه  اصلی

 شرکت دانش بنیان فن آوران شیمی سپاهان فعالیت
 خود را در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در سال ۱۳۹۲

 آغاز نمود.  در سال ۱۳۹۴ از طرف گروه ارزیابی شرکت های
 دانش بنیان  معاونت فن آوری ریاست جمهوری به عنوان

شرکت دانش بنیان شناخته شد

محصوالت    فن آوران شیمی سپاهان

اطالعات  تماس



fscco.ir

fanavaran-chemistry-co@istt.ir

03153292177

 اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 ساختمان ابوریحان طبقه اول واحد ۱۱۱ شرکت

 فن آوران شیمی سپاهان

صفحه  اصلی

محصوالت    فن آوران شیمی سپاهان

اطالعات تماس فن آوران شیمی سپاهان



شرکت فن آوران شیمی سپاهان
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

روان کننده ها

انواع افزودنی

fs-p100روغن سویا اپوکسی

PS_p300

PVC

FS-p200

روغن سویا اپوکسی

روغن سویا اپوکسی

افزودنی پی وی سی



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

قطعات برای ماشین آالت

بشکه،دبه و گالن

کاتالیزور

قطعات دستگاه پمپ

بشکه

اسید فورمیک

اسید استیک

محصوالت مورد تقاضای فن آوران شیمی سپاهان

احسان آکوچکیان مسئول خرید

2 1صفحه 1 از 2

tel:03153292177


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

محصوالت چاپی

کارت ویزیت

سربرگ

بروشور

محصوالت مورد تقاضای فن آوران شیمی سپاهان

احسان آکوچکیان مسئول خرید

1 2صفحه 2 از 2

tel:03153292177


fs-p100روغن سویا اپوکسی

نقاط قوت

فن آوران شیمی سپاهان عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 3 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

احسان آکوچکیان
مسئول فروش

شفاف و بدون بو
عدد اپوکسی باال

به عنوان نرم کننده مهاجرت به سطح  ندارد
زیست سازگار و غیر سمی

کاتالوگ

tel:09132249659
http://s13.picofile.com/d/8401210334/81a7ba2e-c255-4eb3-afd7-9602c8398153/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86_%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C_fs_p100.pdf


PS_p300روغن سویا اپوکسی

نقاط قوت

فن آوران شیمی سپاهان عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 3 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

احسان آکوچکیان
مسئول فروش

بی بو و شفاف
غیر سمی و زیست سازگار

موجب نرم شدگی و بهبود خواص پلیمر می شود

کاتالوگ

tel:09132249659
http://s13.picofile.com/d/8401210492/4c72c0db-5ffc-428e-9ae7-cf0f0dc50fbe/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86_%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C_FS_p300_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86.pdf


PVCافزودنی پی وی سی

نقاط قوت

فن آوران شیمی سپاهان عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 3 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشاحسان آکوچکیان

پایدار کننده حرارتی و نرم کننده می باشد
 با افزودن این محصول می توان فیلر را در مصنوعات 

پی.وی.سی افزایش داد

tel:09132249659


FS-p200روغن سویا اپوکسی

نقاط قوت

فن آوران شیمی سپاهان عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 3 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

احسان آکوچکیان
مسئول فروش

بی بو وشفاف
عیر سمی و سازگار با محیط زیست

 این محصول مهاجرت به سطح ندارد و باعث بهبود خواص

کاتالوگ

tel:09132249659
http://s13.picofile.com/d/8401210626/2e7050d9-2837-4156-804f-de5914bb4f1d/p200_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86.pdf


نکو بهینه ماشین

رزومه

اعضاء شرکت

محمد احمدی
مدیر مالیمدیرعاملمدیر فروش

رضا کیانیمهرداد منصور گرگانی

صفحه  اصلی

 فعالیت شرکت نکو بهینه ماشین در زمینه واردات،
 فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های تزریق

پالستیک و لوازم جانبی از سال 1381 آغاز شد

محصوالت    نکو  بهینه  ماشین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

کاجین

رزومه

اعضاء شرکت

مجتبی کریمی
 مدیر فروش داخلیمدیرعاملمدیر روابط عمومی

حامد شربیانیاحمد سعیدی

صفحه  اصلی

 تولید کننده لوازم خانه  و آشپزخانه پالستیک ، استیل و
 بلور

محصوالت  کاجین

نمایش ویدیو معرفی شرکت

اطالعات  تماس

https://www.aparat.com/v/6dYVJ


www.kajeen.com

kajeen_co

kajeenplast@gmail.com

02133853100

 جاده خاوران ، بعد از خاورشهر ، روبروی عباس
آباد عالقبند ، خیابان صداقت ، پالک 18

صفحه  اصلی

محصوالت   کاجین

اطالعات تماس کاجین



شرکت کاجین
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

لوازم خانه و آشپزخانه

باکس های چرخدار کاجین

جا دستمال کاغذی ارگانیزر



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

مستربچ

پروپیلن ها

آمیزه های پی.وی.سی

مستربچ

پلی پروپیلن

آمیزه های پی.وی.سی

محصوالت مورد تقاضای کاجین

محمد دستور مسئول خرید

2 1صفحه 1 از 4

tel:09121247690


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

نایلون،پاکت،کیسه و نایلکس

پالت و جعبه ها

فیلم های شرینگ

نایلون

کارتن

فیلم شرینگ

محصوالت مورد تقاضای کاجین

محمد دستور مسئول خرید

13 2صفحه 2 از 4

tel:09121247690


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

قطعات برای ماشین آالت

قطعات دستگاه تزریق پالستیک

قطعات چیلر

قطعات دستگاه خردکن پالستیک

قطعات سیستم های نقاله

قطعات میکسر

قطعات ربات تزریق پالستیک

محصوالت مورد تقاضای کاجین

محمد دستور مسئول خرید

12 3صفحه 3 از 4

tel:09121247690


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

محصوالت چاپی

 لیبل

بروشور

کارت ویزیت

محصوالت مورد تقاضای کاجین

محمد دستور مسئول خرید

123 4صفحه 4 از 4

tel:09121247690


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

باکس های چرخدار کاجین

نقاط قوت

کاجین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 1 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمحمد دستور

مصارف خانگی : اتاق کودک ، انباری 
مصارف صنعتی : کارخاجات ، تعمیرگاه ها

مصارف رستوران ها : آشپزخانه ، انبار

tel:09120545419


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

جا دستمال کاغذی ارگانیزر

نقاط قوت

کاجین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 1 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشمحمد دستور

مناسب جهت استفاده در میز پذیرایی ، میز اداری

tel:09120545419


کارا نوین پالستیک

رزومه

اعضاء شرکت

نادر اسفندیاری
مدیرعاملمسئول فروش

مهندس حامد مبینی

صفحه  اصلی

 شرکت کارا نوین پالستیک از سال 1395 کار خود را در
 عرصه تولید محصوالت تزریق پالستیک و بادی شامل

 فالسک چای، فالسک آب )کلمن(، بشکه جات، گالن
 )شیردار و معمولی(، یخدان صندوق دار، نفت کش، آب

پاش و غیره فعالیت خود را شروع نمود

محصوالت  کارا نوین پالستیک

اطالعات  تماس



www.KaraNovinPlast.com

karanovinplast

Knpn.ir@gmail.com

03154330307

 اصفهان - شهرستان نطنز - شهر طرقرود
 - کیلومتر 3 جاده کشه - شرکت کارا نوین

پالستیک

صفحه  اصلی

محصوالت   کارا نوین  پالستیک

اطالعات تماس کارا نوین پالستیک



شرکت کارا نوین پالستیک
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

فالسک و کلمن

فالسک چای

فالسک چای

کلمن 8 لیتری حامد

کلمن 25 لیتری حامد

کلمن 25و8 لیتری دوقلوی حامد

کلمن 40 لیتری برف

انواع کلمن

12صفحه 1 از 4



محصوالت شرکت کارا نوین پالستیک

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

13

فالسک و کلمن

بشکه، دبه و گالن

کلمن 25و8 لیتری دوقلوی برف / قرمز

یخدان صندوق دار 20 لیتری برف

بشکه 60 آبی

کلمن 25و8 لیتری دوقلوی برف / آبی

یخدان صندوق دار 48 لیتری برف رنگ قرمز و آبی

انواع کلمن و یخدان صندوق دار

بشکه 100 لیتری آبی

2صفحه 2 از 4



محصوالت شرکت کارا نوین پالستیک

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

24 1

بشکه، دبه و گالن

بشکه 140 لیتری آبی

دبه 1 و 2 کیلویی ربی

بشکه همه سایز به رنگ های آبی و سفید

دبه سه خط / وزن سبک و سنگین

3صفحه 3 از 4

بشکه 100 لیتری سفید

بشکه 120 لیتری سفید

بشکه 120 لیتری آبی

دبه 2 خط / وزن سبک و سنگین



محصوالت شرکت کارا نوین پالستیک

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

بشکه، دبه و گالن

محصوالت تزریق پالستیک و بادی

دبه 12 کیلویی دسته سیمی

دبه 10 کیلویی ربی

پمپ نفت

دبه 5 کیلویی ربی

گالن 10 و 20 لیتری شیردار

گالن 20 صنعتی آبی

آب پاش 10 لیتری

2 1 34صفحه 4 از 4



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

پلی اتیلن

پروپیلن ها

مستربچ

پلی اتیلن

پلی پروپیلن

مستربچ شفاف کننده

مستربچ رنگی

محصوالت مورد تقاضای کارا نوین پالستیک

نادر اسفندیاری مسئول خرید

2 1صفحه 1 از 3

tel:03154330307


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

محصوالت مورد تقاضای کارا نوین پالستیک

نادر اسفندیاری مسئول خرید

13 2صفحه 2 از 3

پالت و جعبه ها

پالت

محصوالت چاپی

کارت ویزیت

بروشور

سربرگ

tel:03154330307


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

قطعات برای ماشین آالت

قطعات ماشین تزریق پالستیک

قطعات پمپ نفت پالستیک

محصوالت مورد تقاضای کارا نوین پالستیک

نادر اسفندیاری مسئول خرید

12 3صفحه 3 از 3

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

فالسک چای

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 11 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشحامد مبینی

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

فالسک چای

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 11 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کلمن 8 لیتری حامد

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 11 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کلمن 25 لیتری حامد

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 11 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کلمن 25و 8 لیتری دوقلوی حامد

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 11 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کلمن 40 لیتری برف

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 11 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

انواع کلمن رنگ و سایز مختلف

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 11 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کلمن 25و8 لیتری دوقلوی برف / قرمز

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 11 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کلمن 25و8 لیتری دوقلوی برف / آبی

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 11 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

یخدان صندوق دار 20 لیتری برف

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 11 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

یخدان صندوق دار 48 لیتری برف رنگ قرمز و آبی

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 11 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

انواع کلمن و یخدان صندوق دار

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 11 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

بشکه 60 آبی

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

بشکه 100 لیتری آبی

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

بشکه 100 لیتری سفید

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

بشکه 120 لیتری سفید

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

بشکه 120 لیتری آبی

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

بشکه 140 لیتری آبی

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

بشکه همه سایز )-20-30-40-60-80-100-120
140 و غیره( به رنگ های آبی و سفید

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دبه 2 خط / وزن سبک و سنگین

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دبه 1 و 2 کیلویی ربی

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دبه سه خط / وزن سبک و سنگین

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دبه 12 کیلویی دسته سیمی

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دبه 5 کیلویی ربی

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دبه 10 کیلویی ربی

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

گالن 10 و 20 لیتری شیردار

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

گالن 20 صنعتی آبی

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

پمپ نفت

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

آب پاش 10 لیتری

نقاط قوت

کارا نوین پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 28 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

کیفیت
طراحی

رنگ
قیمت مناسب

مسئول فروشحامد مبینی

tel:03154330307


کفشدوزک پالستیک

رزومه

اعضاء شرکت

اصغر احمدیان
مدیر داخلیمدیرعاملمدیر تولید

حسام حاجاتیمحسن حاجاتی

صفحه  اصلی

تولید کننده انواع محصوالت نایلونی یکبار مصرف

محصوالت  کفشدوزک پالستیک

اطالعات  تماس



kafshdoozak-plastic.com

kafshdoozak.plastic@yahoo.com

02156233924

 شهرک صنعتی شمس آباد ، بلوار بهارستان
 ،خیابان گل آذین،  خیابان گل آذین 3 ، پالک

14

صفحه  اصلی

محصوالت    کفشدوزک پالستیک

اطالعات تماس کفشدوزک پالستیک



شرکت کفشدوزک پالستیک
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

انواع محصوالت یکبار مصرف

کیسه فریزر رولی پرفراژ دار شیرینگ شده

کیسه زباله 10 عددی

کیسه فریز رولی پرفراژ دار جعبه ای

کیسه زباله رولی

کیسه زباله ضخیم رولی شیرینگ شده

کیسه زباله سه رول پرفراژ دار

سفره تشریفاتی کاغذی

2 1صفحه 1 از 2



محصوالت شرکت کفشدوزک پالستیک

صفحه  اصلی

1

محصوالت یکبار مصرف

نایلون، پاکت ، کیسه، نایلکس

سفره یکبار مصرف

کیـسه نایـلکس رکابی

سفره تشریفاتی پارچه ای

دستکش یکبار مصرف

سفره مجلسی لوکس نایلونی

2صفحه 2 از 2



دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کیسه فریزر رولی پرفراژ دار شیرینگ شده

نقاط قوت

کفشدوزک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 10 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشاصغر احمدیان 

بسیار مقاوم
تهیه شده از پلی اتیلن ٪۱۰۰ بهداشتی 

tel:09121237413


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کیسه فریز رولی پرفراژ دار جعبه ای

نقاط قوت

کفشدوزک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 10 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشاصغر احمدیان 

بسیار مقاوم
تهیه شده از پلی اتیلن ٪۱۰۰ بهداشتی 

tel:09121237413


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کیسه زباله ضخیم رولی شیرینگ شده

نقاط قوت

کفشدوزک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 10 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشاصغر احمدیان 

بسیار مقاوم
تهیه شده از پلی اتیلن ٪۱۰۰ بهداشتی 

tel:09121237413


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کیسه زباله 10 عددی

نقاط قوت

کفشدوزک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 10 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشاصغر احمدیان 

بسیار مقاوم
تهیه شده از پلی اتیلن ٪۱۰۰ بهداشتی 

tel:09121237413


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کیسه زباله رولی

نقاط قوت

کفشدوزک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 10 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشاصغر احمدیان 

بسیار مقاوم
تهیه شده از پلی اتیلن ٪۱۰۰ بهداشتی 

tel:09121237413


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کیسه زباله سه رول پرفراژ دار

نقاط قوت

کفشدوزک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 10 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشاصغر احمدیان 

بسیار مقاوم
تهیه شده از پلی اتیلن ٪۱۰۰ بهداشتی 

تولید شده در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ

tel:09121237413


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سفره تشریفاتی کاغذی

نقاط قوت

کفشدوزک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 10 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشاصغر احمدیان 

بسیار مقاوم
تهیه شده از پلی اتیلن ٪۱۰۰ بهداشتی 

tel:09121237413


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سفره یکبار مصرف

نقاط قوت

کفشدوزک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 10 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشاصغر احمدیان 

بسیار مقاوم
تهیه شده از پلی اتیلن ٪۱۰۰ بهداشتی 

tel:09121237413


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سفره تشریفاتی پارچه ای

نقاط قوت

کفشدوزک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 10 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشاصغر احمدیان 

بسیار مقاوم
تهیه شده از پلی اتیلن ٪۱۰۰ بهداشتی 

tel:09121237413


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سفره مجلسی لوکس نایلونی

نقاط قوت

کفشدوزک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 10 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشاصغر احمدیان 

بسیار مقاوم
تهیه شده از پلی اتیلن ٪۱۰۰ بهداشتی 

tel:09121237413


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کیـسه نایـلکس رکابی

نقاط قوت

کفشدوزک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشاصغر احمدیان 

بسیار مقاوم
تهیه شده از پلی اتیلن ٪۱۰۰ بهداشتی 

tel:09121237413


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دستکش یکبار مصرف

نقاط قوت

کفشدوزک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 11 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 10 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشاصغر احمدیان 

بسیار مقاوم
تهیه شده از پلی اتیلن ٪۱۰۰ بهداشتی 

tel:09121237413


گوهر فرآیند خلیج فارس

رزومه

اعضاء شرکت

طاهره سلیمانی
بازرگانیمدیرعامل نماینده مدیریت

صدف سالم سعید اخوان مقدم

صفحه  اصلی

 شرکت گوهر فرایند خلیج فارس یکی از شرکت های
 مجموعه تولیدی مقدم

محصوالت   گوهر فرآیند خلیج فارس

اطالعات  تماس



www.goharfarayand.com

goharfarayand

gohar.farayand@yahoo.com

09133107259

 اصفهان، شهرک صنلتی سه راهی مبارکه،
خیابان اول فاز اول پالک ۲۶

صفحه  اصلی

محصوالت    گوهر فرآیند خلیج فارس

اطالعات تماس گوهر فرآیند خلیج فارس



شرکت گوهر فرآیند خلیج فارس
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

رنگدانه ها

خدمات صنعتی و آزمایشگاهی

پیگمنت مشکی / دوده میکرونیزه

 خدمات میکرونیزه با اندازه ذرات زیر ۱
میکرون مش ۷۰۰۰



دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

پیگمنت مشکی / دوده میکرونیزه

نقاط قوت

گوهر فرآیند خلیج فارس عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 1 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشسلیمانی

برای اولین بار در ایران، ذرات زیر ۱ میکرون 
کاربرد در صنایع مختلف 

جایگزین پیگمنت وارداتی
قیمت مناسب 

tel:09130255861


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

خدمات میکرونیزه با اندازه ذرات زیر ۱ میکرون مش ۷۰۰۰

نقاط قوت

گوهر فرآیند خلیج فارس عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 1 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروشسلیمانی

اندازه ذرات کوچکتر از ۱ میکرون 
پخش بهتر در فرایند تولید

قیمت مناسب
افزایش کیفیت محصول

tel:09130255861


مهر پارسا کسری

رزومه

اعضاء شرکت

نادر مروتی
مدیر فروشمدیرعامل مدیرداخلی

علیرضا آل خمیسسهراب محمودی فرد

صفحه  اصلی

 مجموعه تولیدی مهرپارسا تولید کننده ظروف یکبار مصرف
بهداشتی ساالدی و کترینگی

محصوالت  مهر پارسا  کسری

اطالعات  تماس



www.mehrparsa.ir

mehrparsa.ir

mehrparsakasra@gmail.com

02155482228

 تهران میدان راه آهن ، ابتدای خیابان
 کارگرجنوبی نرسیده به سه راه مختاری مجتمع

گنجینه واحد 319

صفحه  اصلی

محصوالت    مهر پارسا  کسری

اطالعات تماس مهر پارسا کسری



شرکت مهر پارسا کسری
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

محصوالت یکبار مصرف

ظرف ساالدی سزار

ظرف چهارخانه 402

ظرف ساالدی 608

ظرف چهارخانه 403

ظرف چهارخانه 401

ظرف چهارخانه 501

ظرف پنج خانه 502

12صفحه 1 از 2



 انواع محصوالت و قطعات

صفحات سایز شده دایره

قالب های بادی

بلوک قالب تزریق مدل کشویی

بوش قفسه ساچمه ای

قالب های دایکاست

میل راهنما مدل زد 00

میل راهنما مدل زد 03

میل راهنما زد 011

محصوالت شرکت مهر پارسا کسری

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

1

محصوالت یکبار مصرف

ظرف پنج خانه 503

ظرف سه خانه 603

ظرف 601

ظرف سه خانه 703

ظرف دوخانه 602

ظرف سه خانه 7003

ظرف دوخانه 7002

ظرف سه خانه 733

2صفحه 2 از 2



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

چسب

محصوالت چاپی

قطعات برای ماشین آالت

چسب پهن

بروشور

قطعات دستگاه ترموفورمینگ

محصوالت مورد تقاضای مهر پارسا کسری

نادر مروتی مسئول خرید

tel:02155482228


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف ساالدی سزار

نقاط قوت

مهر پارسا کسری عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنادر مروتی

 طراحی زیبا 
جانمایی سس ساالد در پک محصول

 رنگ فود گرید و بهداشتی 
دارای درب شفاف

tel:09125385749


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف ساالدی 608

نقاط قوت

مهر پارسا کسری عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنادر مروتی

 طراحی زیبا 
جانمایی سس ساالد در پک محصول

 رنگ فود گرید و بهداشتی 
دارای درب شفاف

tel:09125385749


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف چهارخانه 401

نقاط قوت

مهر پارسا کسری عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنادر مروتی

 قسمت بندی برای غذا و دورچین آن
دارای درب شفاف

قابل استفاده در دستگاه ماکروویو
طراحی زیبا و شیک

tel:09125385749


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف چهارخانه 402

نقاط قوت

مهر پارسا کسری عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنادر مروتی

 قسمت بندی برای غذا و دورچین آن
دارای درب شفاف

قابل استفاده در دستگاه ماکروویو
طراحی زیبا و شیک

tel:09125385749


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف چهارخانه 403

نقاط قوت

مهر پارسا کسری عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنادر مروتی

 قسمت بندی برای غذا و دورچین آن
دارای درب شفاف

قابل استفاده در دستگاه ماکروویو
طراحی زیبا و شیک

tel:09125385749


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف چهارخانه 501

نقاط قوت

مهر پارسا کسری عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنادر مروتی

 قسمت بندی برای غذا و دورچین آن
دارای درب شفاف

قابل استفاده در دستگاه ماکروویو
طراحی زیبا و شیک

tel:09125385749


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف پنج خانه 502

نقاط قوت

مهر پارسا کسری عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنادر مروتی

 قسمت بندی برای غذا و دورچین آن
دارای درب شفاف

قابل استفاده در دستگاه ماکروویو
طراحی زیبا و شیک

tel:09125385749


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف پنج خانه 503

نقاط قوت

مهر پارسا کسری عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنادر مروتی

 قسمت بندی برای غذا و دورچین آن
دارای درب شفاف

قابل استفاده در دستگاه ماکروویو
طراحی زیبا و شیک

tel:09125385749


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف 601

نقاط قوت

مهر پارسا کسری عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنادر مروتی

رنگ فود گرید و بهداشتی 
دارای درب شفاف 

قابل استفاده در دستگاه ماکروویو
طراحی زیبا و شیک

tel:09125385749


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف دوخانه 602

نقاط قوت

مهر پارسا کسری عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنادر مروتی

 قسمت بندی برای غذا و دورچین آن
دارای درب شفاف

قابل استفاده در دستگاه ماکروویو
طراحی زیبا و شیک

tel:09125385749


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف سه خانه 603

نقاط قوت

مهر پارسا کسری عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنادر مروتی

 قسمت بندی برای غذا و دورچین آن
دارای درب شفاف

قابل استفاده در دستگاه ماکروویو
طراحی زیبا و شیک

tel:09125385749


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف سه خانه 703

نقاط قوت

مهر پارسا کسری عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنادر مروتی

 قسمت بندی برای غذا و دورچین آن
دارای درب شفاف

قابل استفاده در دستگاه ماکروویو
طراحی زیبا و شیک

tel:09125385749


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف سه خانه 7003

نقاط قوت

مهر پارسا کسری عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنادر مروتی

 قسمت بندی برای غذا و دورچین آن
دارای درب شفاف

قابل استفاده در دستگاه ماکروویو
طراحی زیبا و شیک

tel:09125385749


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف دوخانه 7002

نقاط قوت

مهر پارسا کسری عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنادر مروتی

 قسمت بندی برای غذا و دورچین آن
دارای درب شفاف

قابل استفاده در دستگاه ماکروویو
طراحی زیبا و شیک

tel:09125385749


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف سه خانه 733

نقاط قوت

مهر پارسا کسری عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشنادر مروتی

 قسمت بندی برای غذا و دورچین آن
دارای درب شفاف

قابل استفاده در دستگاه ماکروویو
طراحی زیبا و شیک

tel:09125385749


نیکان پالست اطلس

رزومه

اعضاء شرکت

بابک صولتی
فروشمدیرعاملفروش

حسین قنبریاکبر کشفی

صفحه  اصلی

 شرکت نیکان پالست اطلس از سال 1381 واقع در شهرک
 صنعتی شهید سلیمی در زمینه تولید بطری های پالستیکی

 پت در اندازه ها  و قالب های مختلف و همچنین ظروف
 جار ) دهانه گشاد ( پت از 60 سی سی الی 16 لیتری

فعالیت میکند

محصوالت   نیکان پالست اطلس

اطالعات  تماس



nikanplastatlas

nikanplast@gmail.com

04134328408

آذربایجان شرقی ، 35 کیلومتری جاده تبریز-
 آذرشهر ، شهرک صنعتی شهید سلیمی ، خیابان

 شیرین عسل ، 20 متری سوم ، قطعه دوم ،

صفحه  اصلی

محصوالت   نیکان پالست اطلس

اطالعات تماس نیکان پالست اطلس



شرکت نیکان پالست اطلس
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

ظروف و وسایل بسته بندی

ظرف جار 16 کیلویی دهانه 130

ظرف جار 4 کیلویی طرح بانکه ای دهانه 120

ظرف جار 10 کیلویی با دهانه 130

ظرف جار 3 کیلویی طرح مربع دهانه 120

ظرف جار 5 کیلویی طرح مکعب دهانه 120

ظرف جار 2 کیلویی طرح بانکه ای دهانه90

ظروف ادویه دهانه 38

2 1صفحه 1 از 2



محصوالت شرکت نیکان پالست اطلس

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

1

ظروف و وسایل بسته بندی

 بطری 4 لیتری طرح مکعب دهانه 45

 انواع درپوش و سرپوش های پالستیکی

بطری 3 لیتری طرح مکعب دهانه45

بطری 1 لیتری طرح 4 گوش

2صفحه 2 از 2



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

 پلی اتیلن

پلی اتیلن ترفتاالت

مستربچ

پلی اتیلن

پلی اتیلن ترفتاالت

مستربچ رنگی بر پایه پلی اتیلن

مستربچ رنگی بر پایه پلی اتیلن ترفتاالت

محصوالت مورد تقاضای نیکان پالست اطلس

مهدی خیابانی مسئول خرید

2 1صفحه 1 از 2

tel:04134328408


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

قطعات برای ماشین آالت

قطعات دستگاه تزریق پالستیک

قطعات سیستم انتقال مواد و نقاله

قطعات کمپرسور

محصوالت مورد تقاضای نیکان پالست اطلس

مهدی خیابانی مسئول خرید

1 2صفحه 2 از 2

tel:04134328408


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف جار 16 کیلویی دهانه 130

نقاط قوت

نیکان پالست اطلس عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 10 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 9 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشبابک صولتی

شفافیت باال
یکنواختی کامل 

مستحکم بودن و مقاوم بودن
نداشتن موج در بدنه

tel:09146531614


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف جار 10 کیلویی با دهانه 130

نقاط قوت

نیکان پالست اطلس عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 10 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 9 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

مسئول فروشبابک صولتی

شفافیت باال
یکنواختی کامل 

مستحکم بودن و مقاوم بودن
نداشتن موج در بدنه

tel:09146531614


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف جار 5 کیلویی طرح مکعب دهانه 120

نقاط قوت

نیکان پالست اطلس عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 10 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 9 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

شفافیت باال
یکنواختی کامل 

مستحکم بودن و مقاوم بودن
نداشتن موج در بدنه

مسئول فروشبابک صولتی

tel:09146531614


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف جار 4 کیلویی طرح بانکه ای دهانه 120

نقاط قوت

نیکان پالست اطلس عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 10 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 9 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

شفافیت باال
یکنواختی کامل 

مستحکم بودن و مقاوم بودن
نداشتن موج در بدنه

مسئول فروشبابک صولتی

tel:09146531614


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف جار 3 کیلویی طرح مربع دهانه 120

نقاط قوت

نیکان پالست اطلس عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 10 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 9 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

بابک صولتی
مسئول فروش

شفافیت باال
یکنواختی کامل 

مستحکم بودن و مقاوم بودن
نداشتن موج در بدنه

کاتالوگ

tel:09146531614
http://s13.picofile.com/d/8401211650/5dd283e9-60a4-497c-901e-467d370996f6/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظرف جار 2 کیلویی طرح بانکه ای دهانه90

نقاط قوت

نیکان پالست اطلس عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 10 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 9 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

بابک صولتی
مسئول فروش

شفافیت باال
یکنواختی کامل 

مستحکم بودن و مقاوم بودن
نداشتن موج در بدنه

کاتالوگ

tel:09146531614
http://s13.picofile.com/d/8401211650/5dd283e9-60a4-497c-901e-467d370996f6/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظروف ادویه دهانه 38

نقاط قوت

نیکان پالست اطلس عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 10 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 9 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

بابک صولتی
مسئول فروش

شفافیت باال
یکنواختی کامل 

مستحکم بودن و مقاوم بودن
نداشتن موج در بدنه

کاتالوگ

tel:09146531614
http://s13.picofile.com/d/8401211650/5dd283e9-60a4-497c-901e-467d370996f6/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

 بطری 4 لیتری طرح مکعب دهانه 45

نقاط قوت

نیکان پالست اطلس عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 10 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 9 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

بابک صولتی
مسئول فروش

شفافیت باال
یکنواختی کامل 

مستحکم بودن و مقاوم بودن
نداشتن موج در بدنه

کاتالوگ

tel:09146531614
http://s13.picofile.com/d/8401211650/5dd283e9-60a4-497c-901e-467d370996f6/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

بطری 3 لیتری طرح مکعب دهانه45

نقاط قوت

نیکان پالست اطلس عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 10 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 9 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

بابک صولتی
مسئول فروش

شفافیت باال
یکنواختی کامل 

مستحکم بودن و مقاوم بودن
نداشتن موج در بدنه

کاتالوگ

tel:09146531614
http://s13.picofile.com/d/8401211650/5dd283e9-60a4-497c-901e-467d370996f6/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

بطری 1 لیتری طرح 4 گوش

نقاط قوت

نیکان پالست اطلس عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 10 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 9 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

بابک صولتی
مسئول فروش

شفافیت باال
یکنواختی کامل 

مستحکم بودن و مقاوم بودن
نداشتن موج در بدنه

کاتالوگ

tel:09146531614
http://s13.picofile.com/d/8401211650/5dd283e9-60a4-497c-901e-467d370996f6/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

انواع درپوش و سرپوش های پالستیکی

نقاط قوت

نیکان پالست اطلس عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 10 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

بابک صولتی
مسئول فروش

شفافیت باال
یکنواختی کامل 

مستحکم بودن و مقاوم بودن
نداشتن موج در بدنه

کاتالوگ

tel:09146531614
http://s13.picofile.com/d/8401211650/5dd283e9-60a4-497c-901e-467d370996f6/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3.pdf


هایکو

رزومه

اعضاء شرکت

مسعود مظفری
مدیر فروشمدیرعاملمدیر بازرگانی

ابراهیم پارسا پورهدایت نوازنی

صفحه  اصلی

 شرکت هایکو بنیانگزار صنعت ساخت دایست پالستیک در
 ایران از سال 68 به صورت تحقیقاتی فعالیت خود را آغاز

نمود

محصوالت   هایکو

نمایش ویدیو معرفی شرکت

اطالعات  تماس

https://www.aparat.com/v/SjNwf


hicobasemould.com

hico_base_mould

info@hicobasemould.com

02177962220

 تهران , ابتدای جاده آبعلی , بعد از سه راه
 اتحاد , نرسیده به باشگاه تهران جوان , پالک

48

صفحه  اصلی

محصوالت    هایکو

اطالعات تماس هایکو



شرکت هایکو
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

2

تجهیزات جانبی

بلوک تزریق پالستیک

میل و بوش راهنما

 کفشک چدنی / سنبه ماتریس

پین کج

 کفشک فوالدی / سنبه ماتریس

صفحات سایز شده مربع

صفحات سایز شده مستطیل

1صفحه 1 از 2



محصوالت شرکت هایکو

صفحه  اصلی

1

تجهیزات جانبی

صفحات سایز شده دایره

قالب های بادی

بلوک قالب تزریق مدل کشویی

بوش قفسه ساچمه ای

قالب های دایکاست

میل راهنما مدل زد 00

میل راهنما مدل زد 03

میل راهنما زد 011

2صفحه 2 از 2



دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

بلوک تزریق پالستیک

نقاط قوت

هایکو عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

مسعود مظفری
مسئول فروش

 سایز های موجود از سایز 10*10 تا 50*50 به صورت
استاندارد

تا سایز 1000*500 به صورت سفارشی

کاتالوگ

tel:09121156933
https://www.aparat.com/v/SjNwf
http://s13.picofile.com/d/8401212892/23f8f10a-f4dc-4a02-bf68-16af5edbcdac/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

 کفشک چدنی / سنبه ماتریس

نقاط قوت

هایکو عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

مسعود مظفری
مسئول فروش

 در سایز های مختلف
مخصوص قالب های پرس و برش

کاتالوگ

tel:09121156933
https://www.aparat.com/v/SjNwf
http://s13.picofile.com/d/8401213092/98da4daf-a307-4ab7-ad8d-cfd39b864bf1/%DA%A9%D9%81%D8%B4%DA%A9_%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

 کفشک فوالدی / سنبه ماتریس

نقاط قوت

هایکو عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

مسعود مظفری
مسئول فروش

 در 2 مدل دو صفحه ای و سه صفحه ای
و در 4 مدل راهنما بندی

دوراهنما عقب - دو راهنما وسط - راهنما ضربدر - چهار راهنما

کاتالوگ

tel:09121156933
https://www.aparat.com/v/SjNwf
http://s13.picofile.com/d/8401213218/5bc639d1-b866-4a66-bdff-9fd845d02df7/%DA%A9%D9%81%D8%B4%DA%A9_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

میل و بوش راهنما

نقاط قوت

هایکو عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

مسعود مظفری
مسئول فروش

به ضمانت بدون قید و شرط

کاتالوگ

tel:09121156933
https://www.aparat.com/v/SjNwf
http://s13.picofile.com/d/8401213534/d13aeeb3-6626-4805-945f-80e5a6b0acf8/%D9%85%DB%8C%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

پین کج

نقاط قوت

هایکو عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

مسعود مظفری
مسئول فروش

طبق استاندارد هاسکو آلمان

کاتالوگ

tel:09121156933
https://www.aparat.com/v/w9sp2
http://s13.picofile.com/d/8401213734/20126174-8518-495a-a453-c440ac3cd79f/%D9%BE%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%AC.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

صفحات سایز شده مربع

نقاط قوت

هایکو عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

مسعود مظفری
مسئول فروش

سنگ خورده
صفحات ماشین کاری شده

کاتالوگ

tel:09121156933
https://www.aparat.com/v/DXGwu
http://s13.picofile.com/d/8401213750/f1116f99-6e4a-457c-b9c6-28aaeb3a69ca/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

صفحات سایز شده مستطیل

نقاط قوت

هایکو عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

مسعود مظفری
مسئول فروش

سنگ خورده و سایز شده
ماشین کاری شده

کاتالوگ

tel:09121156933
https://www.aparat.com/v/M5v8c
http://s13.picofile.com/d/8401213926/0ef3ffca-5275-4a09-b6d6-0dae06597bcf/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%DB%8C%D9%84.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

صفحات سایز شده دایره

نقاط قوت

هایکو عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

مسعود مظفری
مسئول فروش

صفحات سنگ خورده و سایز شده
صفحات ماشین کاری شده

کاتالوگ

tel:09121156933
https://www.aparat.com/v/DXGwu
http://s12.picofile.com/d/8401214000/e06796d7-62de-4213-980d-d3e2fe938886/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

بلوک قالب تزریق مدل کشویی

نقاط قوت

هایکو عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

مسعود مظفری
مسئول فروش

کاتالوگ

tel:09121156933
https://www.aparat.com/v/DXGwu
http://s12.picofile.com/d/8401214076/14b5e892-7eea-469a-94eb-9eaa543830db/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

قالب های دایکاست

نقاط قوت

هایکو عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

مسعود مظفری
مسئول فروش

طبق استاندارد هاسکو آلمان

کاتالوگ

tel:09121156933
https://www.aparat.com/v/DXGwu
http://s12.picofile.com/file/8401214226/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA.pdf.html


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

قالب های بادی

نقاط قوت

هایکو عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

مسعود مظفری
مسئول فروش

بر اساس سایز درخواستی

کاتالوگ

tel:09121156933
https://www.aparat.com/v/DXGwu
http://s12.picofile.com/d/8401214326/63b6ab2d-2ad8-4227-b3b3-107a56bc0d08/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

بوش قفسه ساچمه ای

نقاط قوت

هایکو عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

مسعود مظفری
مسئول فروش

در سایز های مختلف

کاتالوگ

tel:09121156933
https://www.aparat.com/v/SjNwf
http://s13.picofile.com/d/8401214400/916f81df-145d-4852-961c-8cd3221bd46b/%D8%A8%D9%88%D8%B4_%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

میل راهنما مدل زد 00

نقاط قوت

هایکو عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

مسعود مظفری
مسئول فروش

در قطر های مختلف
طبق استاندارد هاسکو آلمان

ضمانت بدون قید و شرط

کاتالوگ

tel:09121156933
https://www.aparat.com/v/SjNwf
http://s12.picofile.com/d/8401214484/642e916c-8c90-4f75-b3fa-a34171488848/%D9%85%DB%8C%D9%84_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B2%D8%AF_00.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

میل راهنما مدل زد 03

نقاط قوت

هایکو عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

مسعود مظفری
مسئول فروش

طبق استاندارد هاسکو آلمان
ضامنت بدون قید و شرط

کاتالوگ

tel:09121156933
https://www.aparat.com/v/SjNwf
http://s13.picofile.com/d/8401214618/bcee11ef-4020-416e-b77d-17119ecc8f8f/%D9%85%DB%8C%D9%84_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B2%D8%AF_03.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

میل راهنما زد 011

نقاط قوت

هایکو عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 14 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 14 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

مسعود مظفری
مسئول فروش

طبق استاندارد هاسکو آلمان
ضمانت بدون قید وشرط

کاتالوگ

tel:09121156933
https://www.aparat.com/v/SjNwf
http://s13.picofile.com/d/8401214742/5e017371-1e19-4482-a9eb-9c21d1cee8dd/%D9%85%DB%8C%D9%84_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%B2%D8%AF_011.pdf


نیک پالستیک

رزومه

اعضاء شرکت

الیاس کان
مسئول فروشمدیرعاملمدیر فروش

جمیله ابراهیمیسحر نیکزاد

صفحه  اصلی

 آغاز فعالیت نیک پالستیک ازاوایل سال97 درزمینه
  بازیافت ضایعات پالستیکی

محصوالت   نیک  پالستیک

اطالعات  تماس



garantiplastik.ir

garantiplastik.ir

nikplastikrecycle@gmail.com

04133106037

 تبریز شهرک سرمایه گذاری خارجی خیابان آسیا
خیابان اروپا جنب میدان صنعت

صفحه  اصلی

محصوالت    نیک  پالستیک

اطالعات تماس نیک پالستیک



شرکت نیک پالستیک
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

پودر و گرانول

پلی اتیلن بیرنگ

پلی اتیلن سفید

پلی اتیلن طوسی

پلی اتیلن عسلی

گرانول پلی پروپیلن سفید

2 1صفحه 1 از 2



محصوالت شرکت نیک پالستیک

صفحه  اصلی

1

پلی پروپیلن ها

 گرانول پلی پروپیلن سفید خالص

پرانول پلی پروپیلن سبز روشن خالص

گرانول پلی پروپیلن سبز تیره

2صفحه 2 از 2



دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

پلی اتیلن بیرنگ

نقاط قوت

نیک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

جمیله ابراهیمی
مسئول فروش

بازیلفتی از ضایعات نایلون و شیرینگ
با غلظت پایین

انعطاف پذیری باال

کاتالوگ

tel:09918514253
http://s13.picofile.com/d/8401215468/4fec7d22-c64c-4228-898d-509d382203b2/%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

پلی اتیلن سفید

نقاط قوت

نیک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

جمیله ابراهیمی
مسئول فروش

تولید شده از ضایعات پالستیک
با غلظت پایین

دارای ویژگی انعطاف پذیری باال

کاتالوگ

tel:09918514253
http://s13.picofile.com/d/8401215468/4fec7d22-c64c-4228-898d-509d382203b2/%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

پلی اتیلن عسلی

نقاط قوت

نیک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

جمیله ابراهیمی
مسئول فروش

تولید شده از ضایعات پالستیک
با غلظت پایین 

دارای ویژگی انعطاف پذیری باال

کاتالوگ

tel:09918514253
http://s13.picofile.com/d/8401215468/4fec7d22-c64c-4228-898d-509d382203b2/%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

پلی اتیلن طوسی

نقاط قوت

نیک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

جمیله ابراهیمی
مسئول فروش

کاتالوگ

تولید شده از ضایعات پالستیک
با غلظت پایین 

دارای ویژگی انعطاف پذیری باال

tel:09918514253
http://s13.picofile.com/d/8401215468/4fec7d22-c64c-4228-898d-509d382203b2/%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

گرانول پلی پروپیلن سفید

نقاط قوت

نیک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 4 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

جمیله ابراهیمی
مسئول فروش

تولید شده از ضایعات پالستیک
با غلظت پایین

در برابر حرارت، فوق العاده مقاوم 

کاتالوگ

tel:09918514253
http://s13.picofile.com/d/8401215468/4fec7d22-c64c-4228-898d-509d382203b2/%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

 گرانول پلی پروپیلن سفید خالص

نقاط قوت

نیک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

جمیله ابراهیمی
مسئول فروش

با غلظت پایین
مقاوم در برابر حرارت

تولید شده از ضایعات پالستیک

کاتالوگ

tel:09918514253
http://s13.picofile.com/d/8401215468/4fec7d22-c64c-4228-898d-509d382203b2/%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

پرانول پلی پروپیلن سبز روشن خالص

نقاط قوت

نیک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

جمیله ابراهیمی
مسئول فروش

تولید شده از ضایعات پالستیک
با غلظت پایین ومقاوم در برابر حرارت

کاتالوگ

tel:09918514253
http://s13.picofile.com/d/8401215468/4fec7d22-c64c-4228-898d-509d382203b2/%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

گرانول پلی پروپیلن سبز تیره

نقاط قوت

نیک پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 7 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

جمیله ابراهیمی
مسئول فروش

تولید شده از ضایعات پالستیک
با غلظت پایین

فوق العاده مقاوم در مقابل حرارت

کاتالوگ

tel:09918514253
http://s13.picofile.com/d/8401215468/4fec7d22-c64c-4228-898d-509d382203b2/%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.pdf


گروه صنعتی دانش بنیان مازرون فوم

رزومه

اعضاء شرکت

مریم صابر
معاونت بازرگانیمدیرعاملکارشناس ارتباط با مشتری

عبداهلل محمدیمحمد مهدی محمدی

صفحه  اصلی

 گروه صنعتی مازرون از سال 1383 در زمینه تولید و عرضه
 انواع ظروف فومی و مشتقات فوم پلی استایرن و فوم پلی

  اتیلن آغاز به کار نمود

محصوالت   مازرون  فوم

اطالعات  تماس



www.mazeroonfoam.com

mazeroonfoam

mazeroonfoam@yahoo.com

01142433844

 مازندران، سوادکوه شمالی، شهرک صنعتی بشل،
فاز-1 ،گروه صنعتی دانش بنیان مازرون فوم

صفحه  اصلی

محصوالت    مازرون  فوم

اطالعات تماس مازرون فوم



شرکت مازرون فوم
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

لیست  تقاضاهای  شرکت

محصوالت یکبار مصرف

محصوالت فوم

ظروف یکبار مصرف

فوم پلی اتیلن

پالستوفوم



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

پوشش کف

سایر

یوگامت

بین بگ

مازمت

بالش بین زانویی

تشک آنتی رفالکس

محصوالت مورد تقاضای مازرون فوم

تماس با شرکت

tel:01142433844


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ظروف یکبار مصرف

نقاط قوت

مازرون فوم عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 2 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

عبداهلل محمدی
مسئول فروش

کامال بهداشتی
قابل استفاده در ماکرویو

تهیه شده از مواد اولیه مرغوب
مستحکم و با کیفیت 

کاتالوگ

tel:09124766247
http://s12.picofile.com/d/8401215826/4edf5220-1760-4150-86df-2d38f5292e1a/%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81_%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

فوم پلی اتیلن

نقاط قوت

مازرون فوم عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 2 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

عبداهلل محمدی
مسئول فروش

مقاوم در برابر فشار و ضربه
قیمت مناسب

مقاوم در برابر خوردگی
مناسب برای محیط های مرطوب و دماهای زیر صفر

کاتالوگ

tel:09124766247
http://s12.picofile.com/d/8401215892/72d0aec0-6cab-4c7e-a045-304cb00ed57d/%D9%81%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86_mazeroonfoam_industrial_group.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

پالستوفوم

نقاط قوت

مازرون فوم عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 2 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

عبداهلل محمدی
مسئول فروش

دارای استاندارد 11108
عایق حرارت، برودت، رطوبت و صدا 

نفوذ ناپذیری در برابر حشرات و قارچ ها
سبکی دیوارها

کاتالوگ

tel:09124766247
http://s13.picofile.com/d/8401216184/7d9551a4-8704-482f-a28d-da7c8577be7b/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%88%D9%85.pdf


مرکز رشد فناوری پلیمر

رزومه

اعضاء شرکت

کاظم موسوی
 مسول روابط عمومی ومدیرعاملمسول پشتیبانی

آموزش

ویدا سلطانیمرتضی احسانی

صفحه  اصلی

 مرجع هدایت شبکه فناوری و نوآوری در حوزه پلیمر و علوم
وابسته

محصوالت   مرکز رشد فناوری پلیمر

اطالعات  تماس



www.polymerincubator.ir

pi@ippi.ac.ir

02144787091

 کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج شهرک علم و
 فناوری پژوهش بلوار پژوهش پزوهشگاه پلیمر

و پتروشیمی ایران مرکز رشد فناوری پلیمر

صفحه  اصلی

محصوالت    مرکز رشد فناوری  پلیمر

اطالعات تماس مرکز رشد فناوری پلیمر



شرکت مرکز رشد فناوری پلیمر
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

برگزاری کارگاه

کاربرد نانو در پلیمر

polymer reactive extrusion

troubleshooting in injection molding



دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

سرفصل های آموزشی

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر برگزارکنندگان این کارگاه

مشاهده 5 کارگاه دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کاربرد نانو در پلیمر

سرفصل های آموزشی

مرکز رشد فناوری پلیمر عرضه از

سایر برگزارکنندگان کارگاه

مشاهده 2 کارگاه دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول ثبت نامویدا سلطانی

کاربرد نانو در پلیمر

tel:09358930970


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

سرفصل های آموزشی

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر برگزارکنندگان این کارگاه

مشاهده 5 کارگاه دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

polymer reactive extrusion

سرفصل های آموزشی

مرکز رشد فناوری پلیمر عرضه از

سایر برگزارکنندگان کارگاه

مشاهده 2 کارگاه دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول ثبت نامویدا سلطانی

polymer reactive extrusion

tel:09358930970


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

سرفصل های آموزشی

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر برگزارکنندگان این کارگاه

مشاهده 5 کارگاه دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

troubleshooting in injection molding

سرفصل های آموزشی

مرکز رشد فناوری پلیمر عرضه از

سایر برگزارکنندگان کارگاه

مشاهده 2 کارگاه دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول ثبت نامویدا سلطانی

troubleshooting in injection molding

tel:09358930970


پرشیا پالستیک

رزومه

اعضاء شرکت

امیرارسالن بصام
مدیرعاملمدیر فروش

ایرج بصام

صفحه  اصلی

 گروه پرشیا پالستیک با استفاده از آخرین تکنولوژی روز
 دنیا و همچنین با ظرفیت تولید باال و با دریافت مجوزهای

 مربوطه نسبت به تولید با کیفیت باال اقدام می نماید و
 سرلوحه ی کار خود را خدمت به مشتریان و رضایت آنها

می داند

محصوالت    پرشیا  پالستیک

اطالعات  تماس



www.persiaplasticgroup.com

aabbassam5@gmail.com

02155490232

 تهران، انتهای خیابان کارگر جنوبی، پاساژ
گنجینه، پالک ۲۱۱

صفحه  اصلی

محصوالت    پرشیا  پالستیک

اطالعات تماس پرشیا پالستیک



شرکت پرشیا پالستیک
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

ظروف و وسایل بسته بندی

محصوالت یکبار مصرف

لیوان پذیرایی 200 سی سی

فنجان

پیاله دربدار 70 سی سی

پیش دستی سفید

2 1صفحه 1 از 6

لیست  تقاضاهای  شرکت

چنگال غذاخوری

کارد غذاخوری

قاشق غذاخوری



محصوالت شرکت پرشیا پالستیک

صفحه  اصلی

1

ظروف و وسایل بسته بندی

شانه تخم مرغ 15 عددی

صدفی در ابعاد 70×150×160

عسلی همراه با درب در ابعاد 40×75×90

عسلی با درب شفاف در ابعاد 40×75×90

دیس بیضی سفید در ابعاد 40×400×230

2صفحه 2 از 6

لیست  تقاضاهای  شرکت

سوپر باکس رنگی در ابعاد 72×220×220

سوپر باکس شفاف در ابعاد 72×220×220

شانه تخم مرغ 16 عددی



محصوالت شرکت پرشیا پالستیک

صفحه  اصلی

12

ظروف و وسایل بسته بندی

دیس بیضی شفاف در ابعاد 40×400×230

بیضی ساده در ابعاد 50×130×210

باکس پذیرایی بلند 85×160×230

باکس میوه بلند 92×125×190

باکس پذیرایی کوتاه 55×160×230

باکس میوه کوتاه 70×125×190

النچ باکس بلند پنج قفل در ابعاد 72×140×240

النچ باکس کوتاه در ابعاد 50×140×240

3صفحه 3 از 6

لیست  تقاضاهای  شرکت



محصوالت شرکت پرشیا پالستیک

صفحه  اصلی

123

ظروف و وسایل بسته بندی

فوکری کوتاه در ابعاد 50×125×190

ساالدی بلند در ابعاد 70×140×140

فوکری بلند در ابعاد 72×125×190

دیس بلند شفاف در ابعاد 55×182×264

دسری 500 سی سی با درب در ابعاد 60×120

ساالدی کوتاه در ابعاد 50×140×140

دیس کوتاه شفاف در ابعاد 30×182×264

دسری 300 سی سی با درب در ابعاد 50×120

4صفحه 4 از 6

لیست  تقاضاهای  شرکت



محصوالت شرکت پرشیا پالستیک

صفحه  اصلی

124

ظروف و وسایل بسته بندی

دلی 250 سی سی در ابعاد 30×120×140

دلی 1000 سی سی در ابعاد 60×140×170

دلی بلند 500 سی سی در ابعاد 50×120×140

دلی گرد 150 سی سی در ابعاد 100×40

دلی 750 سی سی در ابعاد 50×140×170

دلی گرد 200 سی سی در ابعاد 100×60

5صفحه 5 از 6

دلی 150 سی سی در ابعاد 30×90×80

دلی 200 سی سی در ابعاد 50×90×80

لیست  تقاضاهای  شرکت



محصوالت شرکت پرشیا پالستیک

صفحه  اصلی

125 6صفحه 6 از 6

لیست  تقاضاهای  شرکت

ظروف و وسایل بسته بندی

باکس کیک بلند در ابعاد 130×280×280

دو پرسی شفاف 5 سانت در ابعاد 55×172×220

دو پرسی شفاف 3 سانت در ابعاد 30×172×220

بشقاب خورشیدی

دو پرسی شفاف 4 سانت در ابعاد 40×172×220

پیش دستی خورشیدی

پیاله دربدار کوچک 50 سی سی

باکس کیک کوتاه در ابعاد 80×280×280



صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

پلی اتیلن

پلی استایرن

پالت و جعبه ها

پلی اتیلن

پلی استایرن

کارتن

محصوالت مورد تقاضای پرشیا پالستیک

امیر ارسالن بسطام مسئول خرید

2 1صفحه 1 از 2

tel:02155490232


صفحه  اصلی

محصوالت  عرضه شده  این  شرکت

قطعات برای ماشین آالت

قطعات ماشین ترموفورمینگ

محصوالت مورد تقاضای پرشیا پالستیک

امیر ارسالن بسطام مسئول خرید

1 2صفحه 2 از 2

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

لیوان پذیرایی 200 سی سی

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

پیاله دربدار 70 سی سی

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

پیش دستی سفید

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

فنجان

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سوپر باکس رنگی در ابعاد 72×220×220

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

سوپر باکس شفاف در ابعاد 72×220×220

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

شانه تخم مرغ 16 عددی

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

شانه تخم مرغ 15 عددی

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

صدفی در ابعاد 70×150×160

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

قاشق غذاخوری

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

چنگال غذاخوری

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

کارد غذاخوری

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

عسلی همراه با درب در ابعاد 40×75×90

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

عسلی با درب شفاف در ابعاد 40×75×90

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دیس بیضی سفید در ابعاد 40×400×230

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دیس بیضی شفاف در ابعاد 40×400×230

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

باکس پذیرایی بلند 85×160×230

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

باکس پذیرایی کوتاه 55×160×230

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

بیضی ساده در ابعاد 50×130×210

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

باکس میوه بلند 92×125×190

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

باکس میوه کوتاه 70×125×190

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

النچ باکس بلند پنج قفل در ابعاد 72×140×240

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

النچ باکس کوتاه در ابعاد 50×140×240

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

فوکری کوتاه در ابعاد 50×125×190

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

فوکری بلند در ابعاد 72×125×190

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ساالدی کوتاه در ابعاد 50×140×140

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

ساالدی بلند در ابعاد 70×140×140

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دیس بلند شفاف در ابعاد 55×182×264

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دیس کوتاه شفاف در ابعاد 30×182×264

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دسری 500 سی سی با درب در ابعاد 60×120

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دسری 300 سی سی با درب در ابعاد 50×120

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دلی 150 سی سی در ابعاد 30×90×80

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دلی 200 سی سی در ابعاد 50×90×80

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دلی کوتاه 250 سی سی در ابعاد 30×120×140

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دلی بلند 500 سی سی در ابعاد 50×120×140

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دلی 750 سی سی در ابعاد 50×140×170

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دلی 1000 سی سی در ابعاد 60×140×170

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دلی گرد 150 سی سی در ابعاد 100×40

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دلی گرد 200 سی سی در ابعاد 100×60

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

پیاله دربدار کوچک 50 سی سی

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

باکس کیک کوتاه در ابعاد 80×280×280

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

باکس کیک بلند در ابعاد 130×280×280

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دو پرسی شفاف 3 سانت در ابعاد 30×172×220

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دو پرسی شفاف 4 سانت در ابعاد 40×172×220

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

دو پرسی شفاف 5 سانت در ابعاد 55×172×220

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

بشقاب خورشیدی

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

پیش دستی خورشیدی

نقاط قوت

پرشیا پالستیک عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 46 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 43 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

 دفتر پرشیا پالستیک

ساخته شده از مواد اولیه درجه یک
وزن مناسب

قیمت مناسب
رضایت مشتریان

tel:02155490232


 انجمن صنفی مهندسین پلیمر
و شیمی ایران

رزومه

اعضاء شرکت

محمد نجفی
 سردبیرمدیرعاملدبیر

مسعود قاسمیرامین خسروخاور

صفحه  اصلی

 انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران  در حوزه
مهندسی پلیمر و شیمی فعالیت صنفی می کند

 خدمات   انجمن صنفی مهندسین پلیمر و
شیمی ایران

اطالعات  تماس



www.apchen.com

apchen_com

info@apchen.com

02188996004

 تهران، میدان فاطمی،خیابان جویبار،بعد از
زرتشت، خیابان برادران غفاری، پالک 26

صفحه  اصلی

 محصوالت    انجمن صنفی مهندسین
پلیمر و شیمی ایران

 اطالعات تماس انجمن صنفی مهندسین
پلیمر و شیمی ایران



 انجمن صنفی مهندسین پلیمر
و شیمی ایران

مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

برگزاری کارگاه

انجمن ها

نشریات تخصصی

 رویدادهای استارت  فست با همکاری
شتاب دهنده کارن

 فراخوان عضویت شرکت های نوپا در انجمن
جهت بهره مندی از خدمات منتورینگ

نقشه فرهنگی

خاطرات ماندگار - جلد دوم
 

فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر



دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

سرفصل های آموزشی

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر برگزارکنندگان این کارگاه

مشاهده 5 کارگاه دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

 رویدادهای استارت فست با همکاری شتابدهنده
کارن

سرفصل های آموزشی

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی عرضه از

سایر برگزارکنندگان کارگاه

مشاهده 4 سرویس دیگر این انجمن

صفحه  اصلی

ویدیو

مهرداد شکوهی
مسئول هماهنگی

نفت نرم
مدیریت پروژه های استارتاپی و رسانه استارتاپی

مشاهده 1 کارگاه دیگر این انجمن

tel:09355215407
https://www.aparat.com/v/Q79qz


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

سرفصل های آموزشی

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر برگزارکنندگان این کارگاه

مشاهده 5 کارگاه دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

 فراخوان عضویت شرکت های نوپا در انجمن جهت
بهره مندی از خدمات منتورینگ

سرفصل های آموزشی

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی عرضه از

سایر برگزارکنندگان کارگاه

مشاهده 4 سرویس دیگر این انجمن

صفحه  اصلی

مسئول هماهنگیفائزه زمانی

 استفاده از خدمات منتورینگ انجمن با شرایط متناسب با
هر شرکت و حوزه مورد نیاز

مشاهده 1 کارگاه دیگر این انجمن

tel:09171961064


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

خاطرات ماندگار - جلد دوم

نقاط قوت

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 4 سرویس دیگر این انجمن

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

فائزه زمانی
مسئول فروش

زندگی نامه بزرگان صنعت ایران
الگوهای حوزه مدیریتی

چشم انداز و توصیه های مدیران موفق
ماندگار سازی 

کاتالوگ

tel:09171961064
http://s12.picofile.com/d/8401300018/a3107189-bd14-4a5c-9a30-005c5643fe04/khaterat_mandegar_sample_Info_Apchen.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

نقشه فرهنگی

نقاط قوت

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 4 سرویس دیگر این انجمن

صفحه  اصلی

مشاهده 1 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

فائزه زمانی
مسئول فروش

 رمزگشایی از طرز تفکر و سبک های مدیریت در فرهنگ های
مختلف

راهبردهایی برای رویایی رویی با چالش های بین فرهنگی

کاتالوگ

tel:09171961064
http://s12.picofile.com/d/8401302476/c9fc1e1d-e73d-43a3-84a0-71edb9e0f563/sample_cultural_map_Info_Apchen.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

نقاط قوت

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 4 سرویس دیگر این انجمن

صفحه  اصلی

فائزه زمانی
مسئول فروش

 این فصلنامه در جهت بسترسازی شکوفایی، رونق، پویایی،
نوآوری و جهش تولید فعالیت می کند

کاتالوگ

tel:09171961064
http://s13.picofile.com/d/8401304226/11522551-f762-4547-85c4-9ea367819d38/sample_apchen14_Info_Apchen.pdf


 انجمن صنایع همگن پالستیک
استان البرز

رزومه

اعضاء شرکت

روزبه یعقوبی
 مسئول دفترمدیرعامل دبیر

مریم عظامیکیانوش شریفی

صفحه  اصلی

انجمن تخصصی صنایع همگن پالستیک استان البرز

کارگاه های  انجمن صنایع همگن
پالستیک البرز 

اطالعات  تماس



alborzapi.ir

info@alborzapi.ir

02154401000

 کرج مهرشهر بلوار ارم بعد از سه راه شهرداری
 نبش خیابان صدم غربی مجتمع آناهیتا اتاق

 بازرگانی البرز طبقه سوم

صفحه  اصلی

 محصوالت   انجمن صنایع همگن
پالستیک استان البرز

 اطالعات تماس انجمن صنایع همگن
پالستیک استان البرز



 انجمن صنایع همگن پالستیک
استان البرز

مشاهده رزومه انجمن

صفحه  اصلی

برگزاری کارگاه

روندها و نوآوری های اخیر در صنعت پالستیک

 شفافیت اطالعات زباله ها و بازیافت آن در ایران و
 کشورهای جهان

Biopolymer



دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

سرفصل های آموزشی

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر برگزارکنندگان این کارگاه

مشاهده 5 کارگاه دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

روندها و نوآوری های اخیر در صنعت پالستیک

سرفصل های آموزشی

انجمن صنایع همگن پالستیک البرز عرضه از

سایر برگزارکنندگان کارگاه

مشاهده 2 کارگاه دیگر این انجمن

صفحه  اصلی

 مریم عظامی
مسئول هماهنگی

Lean Production 

کاتالوگ

tel:09190933305
http://s13.picofile.com/d/8401304442/696c4783-fd68-4b3e-9a2c-e4cc5a646e95/puladzade_alborz_plastic.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

سرفصل های آموزشی

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر برگزارکنندگان این کارگاه

مشاهده 5 کارگاه دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

 شفافیت اطالعات زباله ها و بازیافت آن در ایران و
 کشورهای جهان

سرفصل های آموزشی

انجمن صنایع همگن پالستیک البرز عرضه از

سایر برگزارکنندگان کارگاه

مشاهده 2 کارگاه دیگر این انجمن

صفحه  اصلی

 مریم عظامی
مسئول هماهنگی

 شفافیت اطالعات زباله ها و بازیافت آن در ایران و
کشورهای جهان

 

کاتالوگ

tel:09190933305
http://s12.picofile.com/d/8401304626/c6ddf50b-3db8-4030-9f9f-4a9924a8b545/mosleh_alborz_plastic.pdf


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

سرفصل های آموزشی

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر برگزارکنندگان این کارگاه

مشاهده 5 کارگاه دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

Biopolymer

سرفصل های آموزشی

انجمن صنایع همگن پالستیک البرز عرضه از

سایر برگزارکنندگان کارگاه

مشاهده 2 کارگاه دیگر این انجمن

صفحه  اصلی

 مریم عظامی
مسئول هماهنگی

دسته بندی بیوپلیمرها و بیوپالستیک ها

سهم انواع بیوپلیمرها در تولید محصوالت در سال 2018

خواص فیزیکی و مکانیکی پی.ال.ای

کاتالوگ

tel:09190933305
http://s13.picofile.com/d/8401304576/74fe438b-8d42-428b-8235-c7eff7b64f48/Biopolymer_new_alborz_plastic.pdf


گروه مجالت بسپار

رزومه

اعضاء شرکت

 ملیحه زین العابدینی
 کارشناس تبلیغاتمدیرعامل کارشناس تبلیغات

 مختار حسین زاده تبسم علیزاد منیر

صفحه  اصلی

 انتشار مجالت تخصصی در زمینه پلیمر و پوشرنگ و چاپ

محصوالت    گروه مجالت بسپار

اطالعات  تماس



www.iranpolymer.com

basparmag

Baspar@iranpolymer.com

02177533158

 تهران خیابان شریعتی پایین تر از خیابان
بهارشیراز کوچه سلطانی پالک 2 واحد 2

صفحه  اصلی

محصوالت   گروه مجالت بسپار

اطالعات تماس گروه مجالت بسپار



گروه مجالت بسپار
مشاهده رزومه شرکت

صفحه  اصلی

نشریات تخصصی

خدمات اطالع رسانی

 مجله بسپار

 وب سایت ایران پلیمر



دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

 مجله بسپار

نقاط قوت

گروه مجالت بسپار عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 1 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروش سپیده ارشاد

انتشار منظم در طول 22 سال
درج اخبار و مقاالت علمی

درج تبلیغات صنعت پلیمر
  پیگیری امور صنفی صنعت پلیمر

tel:09368573237


دستگاه تزریق پالستیک تمام برقی ایزومی

نقاط قوت

نکو بهینه ماشین عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 5 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مشاهده 2 مدل دیگر از این محصول توسط این شرکت

ویدیو

محمد احمدی
مسئول فروش

طراحی جدید
با بازو های صلیبی

دارای پروفشنال و اینورترشوک
دارای پی.ال.سی میکروآرمن

کاتالوگ

 وب سایت ایران پلیمر

نقاط قوت

گروه مجالت بسپار عرضه از

سایر عرضه کنندگان این محصول

مشاهده 1 محصول دیگر این شرکت

صفحه  اصلی

مسئول فروش سپیده ارشاد

اولین وب سایت خبری صنعت پلیمر
اطالع رسانی دقیق و روزانه اخبار صنعت
پیگیری مسائل مربوط به صنعت پلیمر

 درج تبلیغات

tel:09368573237


مشاوران چتر زندگی

رزومه

اعضاء شرکت

منصور قاسمی
مدیر فروش و بازاریابیمدیرعاملرئیس هیئت مدیره

رویا رضاییوحید قاسمی

صفحه  اصلی

 از سال 1394 تحت عنوان گروه مشاوره فنی بیمه ای
پایه گذاری شد و شروع به فعالیت نمود

اطالعات  تماس

سایر  حامیان



www.mchz.ir

info@mchz.ir

02177640752

 تهران، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی،خیابان
خواجه نصیر، پالک 231

صفحه  اصلی

اطالعات تماس مشاوران چتر زندگی

رزومه  شرکت



 انجمن صنفي كارفرمايي صنعت
پتروشيمي

اعضاء انجمن

فريبرز كريمايي
معاون اجراييمدیرعاملقائم مقام انجمن

پرويز صحاف زادهاحمد مهدوي ابهري

صفحه  اصلی

نمایش ویدیو معرفی انجمن

اطالعات  تماس

سایر  حامیان

https://www.aparat.com/v/g27uq


www.apic.co

info@apic.co

02188778975

تهران خيابان گاندي كوچه هفدهم پالك 4

صفحه  اصلی

 اطالعات تماس انجمن صنفي كارفرمايي
صنعت پتروشيمي

رزومه  انجمن



 انجمن تولیدکنندگان لوله و
اتصاالت پی وی سی

اعضاء انجمن

رئیس هیئت مدیره
عباسعلی متوسلیان

صفحه  اصلی

 با قدمتي بيش از 50 سال در ايران، PVC صنعت توليد لوله و اتصاالت
 افتخار توليد و عرضه اولين لوله هاي پليمري ايران را در كارنامه خود دارد.

 توليد شده در ايران براي بخش آبرساني PVC عليرغم اينكه اولين لوله هاي
 بوده است اما شرايط خاص حاكم بر جامعه در سالهاي پس از جنگ و عدم

 وجود يك تشكل صنفي منسجم سبب شد تا رفته رفته ساير لوله هاي
 پليمري جوان تر بازار اين لوله در بخش آبرساني را به خود اختصاص دهند و

 عالوه بر واگذاري قسمت عمده اي از سهم بازار، PVC در اين جدال، لوله های
بخش وسيعي از هويت ذاتي خود را نيز از دست مي داد

سایر  حامیان

اطالعات  تماس

رزومه



www.pvc-asso.ir

pvc_asso

info@pvc-asso.ir

02188786609

 تهران، میدان ونک، خیابان ونک، مجتمع آینه
ونک، طبقه 6، واحد 606

صفحه  اصلی

 اطالعات تماس انجمن تولیدکنندگان لوله و
اتصاالت پی وی سی

رزومه  انجمن



گروه مجالت بسپار

رزومه

اعضاء شرکت

 ملیحه زین العابدینی
 کارشناس تبلیغاتمدیرعامل کارشناس تبلیغات

 مختار حسین زاده تبسم علیزاد منیر

صفحه  اصلی

 انتشار مجالت تخصصی در زمینه پلیمر و پوشرنگ و چاپ

اطالعات  تماس

سایر  حامیان



www.iranpolymer.com

basparmag

Baspar@iranpolymer.com

02177533158

 تهران خیابان شریعتی پایین تر از خیابان
بهارشیراز کوچه سلطانی پالک 2 واحد 2

صفحه  اصلی

اطالعات تماس گروه مجالت بسپار

رزومه  شرکت



 انجمن صنایع همگن پالستیک
استان البرز

رزومه

اعضاء شرکت

روزبه یعقوبی
 مسئول دفترمدیرعامل دبیر

مریم عظامیکیانوش شریفی

صفحه  اصلی

انجمن تخصصی صنایع همگن پالستیک استان البرز

اطالعات  تماس

سایر  حامیان



alborzapi.ir

info@alborzapi.ir

02154401000

 کرج مهرشهر بلوار ارم بعد از سه راه شهرداری
 نبش خیابان صدم غربی مجتمع آناهیتا اتاق

 بازرگانی البرز طبقه سوم

صفحه  اصلی

 اطالعات تماس انجمن صنایع همگن
پالستیک استان البرز

رزومه  انجمن



 انجمن صنفی مهندسین پلیمر
و شیمی ایران

رزومه

اعضاء شرکت

محمد نجفی
 سردبیرمدیرعاملدبیر

مسعود قاسمیرامین خسروخاور

صفحه  اصلی

 انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران  در حوزه
مهندسی پلیمر و شیمی فعالیت صنفی می کند

اطالعات  تماس

سایر  حامیان



www.apchen.com

apchen_com

info@apchen.com

02188996004

 تهران، میدان فاطمی،خیابان جویبار،بعد از
زرتشت، خیابان برادران غفاری، پالک 26

صفحه  اصلی

 اطالعات تماس انجمن صنفی مهندسین
پلیمر و شیمی ایران

رزومه  انجمن



مرکز رشد فناوری پلیمر

رزومه

اعضاء مرکز

کاظم موسوی
 مسول روابط عمومی ومدیرعاملمسول پشتیبانی

آموزش

ویدا سلطانیمرتضی احسانی

صفحه  اصلی

 مرجع هدایت شبکه فناوری و نوآوری در حوزه پلیمر و علوم
وابسته

اطالعات  تماس

سایر  حامیان



www.polymerincubator.ir

pi@ippi.ac.ir

02144787091

 کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج شهرک علم و
 فناوری پژوهش بلوار پژوهش پزوهشگاه پلیمر

و پتروشیمی ایران مرکز رشد فناوری پلیمر

صفحه  اصلی

اطالعات تماس مرکز رشد فناوری پلیمر

رزومه  مرکز  رشد



توسعه و تجارت پارس امیر برکات

رزومه

صفحه  اصلی

 شرکت توسعه وتجارت پارس امیر برکات،  با هدف توسعه
 بازرگانی بامحوریت حمایت از اقتصاد ملی ومعرفی تولیدات

 و خدمات شرکتهای داخلی و استفاده از پتانسیلهای
 شرکتهای بین المللی برای تکمیل چرخه تولید و تجارت

 در اقتصاد کالن کشور،از طریق ایجاد بستری مناسب برای
 صادرات و ورود به بازارهای جهانی فعالیت خود را آغاز

نموده است

اطالعات  تماس

سایر  حامیان



www.parsexhibition.com

info@parsexhibition.com

09173144933

شیراز - میدان آمام حسین - خیابان آزادی
ساختمان باغ صفا - طبقه دوم - واحد 24

صفحه  اصلی

اطالعات تماس توسعه و تجارت پارس امیر برکات

رزومه  شرکت



 انجمن تولیدکنندگان مستربچ
و کامپاند ایران

رزومه

صفحه  اصلی

 با عنايت به توسعه روزافزون صنعت پالستیک و اهميت آن
 در اقتصاد كشور، توجه به تشكيل انجمنهاي تخصصی كه

 بتواندمكمل توسعه صنعت پتروشیمی در ايران باشد ضروري
 بنظر مي رسد. انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند

 ايران هم به عنوان يك انجمن تخصصی در جهت كمك به
 حل مشکالت صنفی این قشر شریف و ارتقاء دانش فنی این

 صنعت ، در تاريخ 6 اسفندماه 1391 با همكاري اتاق بازرگانی،
صنایع، معادن وکشاورزی ایران تشكيل و به ثبت رسيد

 

اطالعات  تماس

سایر  حامیان



imbpa.com

impa_official

info@imbpa.com

02188903452 

 تهران- خیابان نجات الهی- خیابان اراک-
ساختمان شماره -42 طبقه چهارم- واحد 4

صفحه  اصلی

 اطالعات تماس انجمن تولیدکنندگان
مستربچ و کامپاند ایران

رزومه  انجمن



 انجمن تولیدکنندگان ظروف
یکبار مصرف ایران

رزومه

صفحه  اصلی

 به منظور ساماندهی کلیه امور مربوط به صنعت تولیدکنندگان
 ظروف یکبار مصرف و ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و انسجام در بین

 فعالین عرصه مذکور و افزایش سطح قدرت چانه زنی این صنف در
 بازارهای داخلی و خارجی و در مواجهه با سازمان های داخلی و ارتقاء

 سطح کیفی محصوالت تولیدی و با هدف مدیریت مدنی و صنفی
 در امر تولید و جلوگیری از افزایش کاذب قیمت ها و حفظ توازن
 و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری

 برای تولید صحیح مورد بحث و همچنین استفاده و انتقال تجربیات
 علمی و عملی دست اندرکاران و روز آمد نمودن آن برای نیل به

 اهداف قانونی و حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به
 مشکالت و نارسایی ها در چهار چوب قوانین موضوعه کشور و دفاع
 از منافع مشروع اعضاء انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف به
 استناد بند )ک( ماده )5( قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن
 و کشاورزی ایران و ماده )5( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مطابق با مفاد زیط تشکیل می گردد

اطالعات  تماس

سایر  حامیان



www.aipod.ir

 info@aipod.ir

02188240353

 هران - بزرگراه جالل آل احمد ، بین پل آزمایش
 و پل گیشا پالک 96 طبقه اول واحد 2

صفحه  اصلی

 اطالعات تماس انجمن تولیدکنندگان ظروف
یکبار مصرف ایران

رزومه  انجمن



جستجوی   محصول

درباره  ماحامیان

ثبت نام  راهنما


