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هاحااو   ط ناا یساابت ربهباا  م  ز  02از  شیبااب باا شررت ال تیررساز یرراگرس گریررت    اررت  

بااااب ایااااوای نه و ساااایوا    ااااوال  ویااااب وا از   یاااا       رولیاااام اب هبیاااامکب   ساااا ی و   

CR,EPDM,SBR,NBR,NR,BR/SBR,NBR/PVC,H/NBR  اااابم  ا اداااا   اااام ب  باااا     آ  غیااااه 

 . بشمی  زیه   م ب   و ی حصو    س  ن ینعب ا صنعت اشو  م  ز 

 طعب  نلز  جبی و سیس م آب سی بنم،   بیی بتاس بف    س ی و،کب سی ریوب    

 بنم )پ یج اب   سیلینگ(

   ابه ینینگ سطوح  ب جو   ما لو  

  س ی و    طعب  

 په نی  کب  م ز یه  س ی و   اسفنبو 

 کب   س ی و، رسم  یقبل   س ی و    ایوای   اشPVC 

 ،و ) سلح   غیه سلح(   افهوش کب  عبیق بهق  ی س   کب   ق اب هبیمینگ 

  یهکب  یئوپها)ببلش ک ا س و ه  زیه سه  پ (    طعب   س ی و  سلح   غیه  سلح لهز  

  به مرو   صورو(، ربسیسب  سب  مبیو-عبیق اب  )حها رو 

 م  ا مام ب   ا ما   وم  ا  س هش ما تی وم نعبل بای ش ه بزیی نیشهات جهت رب  نیا

 عیاز نعب ا م  صنب  ب یبب بس  ان خب  کم ب  کمچنینیموم  است.  وبه مر وحها ر  کب قیعب

 عی، صنبومی، پب ش   پ ه ش سبز ،  وم  ، لول   ه خ  ی   ، ذ ب  سبز نینو م،  بش

، نهش    وات چوب ابغذ   و، یسبجیوغذا عی، صنبوپزش  و،  هنمس ما  سبز ،یوبیمیش

 هر ط بب اس حصبت   اس خهاج  عی  صنب مبای  س کی، سها و، ابش ، چهم سبز بس   بنم

 ت. عبما  ا ماش   اس



   

 

 

 

 

کننده تیوب سیل و اسکاف بند درب مخازن شناور در ایران بوده که با شماری اولین تولید همچنین این مجموعه

از فعاالن در صنایع پاالیش و پتروشیمی از جمله پترو انرژی خلیج فارس، پاالیشگاه آبادان و پاالیش نفت اصفهان، 

  همکاری داشته است.بهساخت فراز جنوب و نماسازان ساحل آبادان 

  بدینوسیله این شرکت آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری با صنایع پتروشیمی جهت تعمیر و ساخت اعالم

 می دارد.

 های گوناگون و خدمات ارائه شده به شرح زیر میباشد: پروژه های انجام شده با شرکت 

 شماره نام شرکت   خدمات ارائه شده

  تیوب سیل منجیدارNBR-PVC   جهت آب بندی درب مخازن نفت و

 پتروشیمی

 1 نماسازان ساحل آبادان

  تیوب سیل منجیدارNBR-PVC  جهت آب بندی درب مخازن نفت

 پتروشیمی

 2 پاالیش نفت آبادان

  تیوب سیل منجیدارNBR-PVC  جهت آب بندی درب مخازن نفت

 پتروشیمی

 3 بهساخت فراز جنوب

  تیوب سیل منجیدارNBR-PVC  جهت آب بندی درب مخازن نفت

 پتروشیمی

 4 پترو انرژی خلیج فارس

 یکیورق الست EPDM  5 راه و ساختمان سازه سازان  لیم 11ضخامت  فریش هیال کیآج دار 

  6 پتروشیمی الله کفپوش الستیکی عایق برق 

 ( شیت الستیکی ضد روغنNBRمورد استفاده واشر آب بند ) 7 پتروشیمی مروارید 

  الستیکیشیتCR مورد استفاده واشر آب بند 

 سانت 121میل عرض 3تسمه نقاله ضد روغن 

 8 پتروشیمی تندگویان

 



  

 

 

 

 

 

 

 9 پتروشیمی لرستان کفپوش الستیکی عایق برق 

  01 پاالیشگاه نفت تهران تعمیر و تامین تسمه نوار نقاله 

 00 شیمی در سلف کفپوش الستیکی عایق برق 

  ورق الستیکیNBR-PVC 01 پترو امید آسیا 

 01 شیمیایی صدف عسلویه ورق الستیکی شیراسب منجیددار 

  تسمه نوار نقالهPVC  01 مرکز پژوهش متالورژی رازی 

  01 صنایع شیمیایی رزین گل کفپوش الستیکی عایق برق 

 01 مجتمع فوالد روهینا جنوب تسمه نوار نقاله 

 01 زر معدن اختران خدمات رابرالینینگ و ورق الستیکی ضد سایش منجید دار 

 01 مشاوران آزمای نفت ایرانیان کفپوش الستیکی عایق برق 

 آپارات تسمه نقاله های سبک و سنگین شرکت در محل کارخانه 

 

 09 مجتمع ذوب آهن پاسارگاد

 

 

 



  

 

 

 

 

   

  ورق الستیکیEPDM 

 ساخت تسمه استنسیل استیل 

 02 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء

 عایق االستومری 

  ورق الستیکیNBR منجیددار 

  ورق الستیکیEPDM منجیددار 

 02 صنایع دریایی شیراز

 های فوالدی استفاده شده زیر  تولید پلیت الستیکی نئوپرن مسلح با ورقه

میلیمتر با  022×022×02قطعات پیش ساخته بتونی تونل انتقال آب. ابعاد 

 میل 0دو ورق فوالدی به ضخامت 

 00 شرکت چکاد جنوب

 نئوپرن مسلح جهت استفاده در زیر قطعات بتونی  تولید پلیت الستیک

میلیمتر و مسلح به دو ورق فوالدی با  022×022×02پیش ساخته با ابعاد 

 میلیمتر0ضخامت 

 00 شرکت سیاوانه

  تولید پلیت الستیکی نئوپرن مسلح جهت استفاده زیر قطعات بتونی پیش

 0الدی میلیمتر مسلح با دو ورق فو 022×022×02ساخته با ابعاد  

 میلیمتری

 02 شرکت ایالم سیوانکوه

  تکه با  2ساخت درام الواتور با روکش ضدسایش آجدار به صورت

 میل به روش اتصال گرم 20ضخامت 

  روکش غلطک درام بوم استاکر با روکش ضدسایش آجدار با ضخامت

 میل به روش اتصال سرد 22

 آپارات تسمه نقاله های سبک و سنگین شرکت در محل کارخانه 

  انتقال دهنده کیسه سیمانتولید نوارنقاله های 

 تولید قطعات ضد سایش مورد استفاده در قسمت تخلیه بونکر 

 02 شرکت سیمان فارس نو

 های حرارتی برودتی به صورت رول و شاخه ای جهت  فروش عایق

تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان مرکزی گروه سرمایه گزاری 

 تات

 گروه سرمایه گزاری تات
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  حرارتی برودتی رولی جهت تاسیسات پروژه و مخازن فروش عایق های

 فوق سرد نگهداری متانول واقع در بندر دیر

 های حرارتی برودتی رول و شاخه ای جهت ساختمان مرکزی  فروش عایق

 شرکت واقع در تهران

 

 گروه صنعتی کاوه

 

72 

  متر جهت استفاده  72222میلیمتر به طول  6تولید ورق الستیکی با ضخامت

 در پروژه قطار شهری)مترو( شیراز به عنوان لرزه گیر ریل قطار

 شرکت بیستون بسپار
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 های سی چنل) لرزه گیرهای نئوپرن غیرمسلح مورد استفاده در پایهC 

channelهواسازهای پروژه عظیم ایران مال ) 

 72 شرکت تابان شهر

  عدد از مخازن اسید بعالوه نازل ها و فلنچ های  ۵خدمات رابر الینینگ

 متر مربع ۵۴2میلیمتر  به مجموع ۴ضخامت  epdmمربوطه با الستیک 

 شرکت زر فروکتوز 

 )زرنام(

02 

 03 بهناد انرژی آویژه خدمات رابرالینینگ مخازن اسید 

  ورق های الستیکیEPDM  بهینه پارتاشتاد سازه  07 

 00 پوالد فرآیند بین الملل اروند خدمات رابرالینینگ مخازن اسید 

 0۴ بهساز تجهیز آسیا خدمات رابرالینینگ مخازن اسید 

 0۵ رباط مخزن خدمات رابرالینینگ مخازن اسید 


