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 نوع پوشش حجم شروع استان محل اجراء عنوان پروژه ردیف 

 Soft Rubber  97 ساوه بهساز تجهیز آسیا الینینگ مخازن اسیدی 

EPDM 

پوالد فرآیند بین الملل  الینینگ مخازن اسیدی 

 اروند

 Soft Rubber عدد2 97 خرمشهر

EPDM 

 Soft Rubber 225 97 عسلویه بهناد انرژی آویژه الینینگ مخازن اسیدی ۱

EPDM 

 Soft Rubber 540 96 هشتگرد شرکت زر فروکتوز الینینگ مخازن اسیدی و غیره 2

EPDM 

 ضد سایش عدد2 96 فارس سیمان فارس نو الینینگ درام الواتور ۳

 ضدسایش عدد۱ 95 فارس سیمان فارس نو الینینگ درام بوم استاکر 4

 ضد سایش عدد2 95 قزوین سیمان آبیک الینینگ درام 5

 



 

 Hard ۱۳0 9۱ اصفهان ذوب روی اصفهان النینگ مخازن اسیدی و غیره 6

Rubber 

 Hard 95 9۱ تبریز شرکت ایفا صنعت الکتریکیالینینگ لوله های  7

Rubber 

الینینگ مخازن اسیدی و وان  ۸

 وارونه

شرکت بازیابی فلزات 

 رنگین

 Soft Rubber ۱۱5 9۱ تهران

EPDM 

 Soft Rubber 550 90 زنجان ذوب و روی سدید الینینگ مخازن اسیدی و غیره 9

EPDM 

 Soft Rubber متر۱50 90 ساری گرماب شیمی الینینگ مخازن اسیدی و غیره ۱0

EPDM 

 NR ۳50 ۸9 ساری گرماب شیمی الینینگ مخازن اسیدی و غیره ۱۱

 Soft Rubber ۳۸0 ۸9 ساری گرماب شیمی الینینگ مخازن اسیدی و غیره ۱2

 Soft Rubber 290 ۸9 زنجان روی گداز الینینگ مخازن اسیدی و غیره ۱۳

EPDM 

 نیروگاه شهید سلیمی  الینینگ مخازن ۱4

 نکا

 نئوپرن متر70 ۸9 نکا

 Hard متر۱50 ۸۸ کرمانشاه پتروشیمی کرمانشاه الینینگ مخازن ۱5

Rubber 
 NR ۸5 ۸۸ اصفهان  فوالد مبارکه اصفهان الینینگ حوضچه پساب ۱6

 Soft Rubber ۱۳50 ۸7 یزد کود و سم بافق الینینگ مخازن اسیدی و غیره ۱7

EPDM 

 کارخانه پروفیل  وانهای اسیدی الینینگ ۱۸

 افشان

 Hard ۳60 ۸7 اراک

Rubber 

 Soft Rubber 500 ۸7 زنجان مخزن سازی حیدری الینینگ مخازن اسیدی ۱9

EPDM 

 Soft Rubber ۱000 ۸7 زنجان شرکت فرآوری دندی الینینگ مخازن اسیدی 20

EPDM 

 Soft Rubber 550 ۸7 زنجان شرکت صنایع روی الینینگ مخازن اسیدی 2۱

EPDM 

 Soft Rubber 400 ۸7 زنجان بریک سازان امیر الینینگ مخازن اسیدی و غیره 22

EPDM 

 
 



 

ه ه ا ر هاب ر ههمک س رانهزات  ها  ا  ه سهیافتخ س هصن هی س    همس هفع ز  هم  هعیا  هذوبهیا  هن فازم  ه  هخامسو هی رهختتیسو  

هپترو یا  هلالت هپ زشهو هصن شم   همهنیایماسوا  ه یش  م  هعی  هصن شپز کهش  هتس جیشغذاهعی  ه ستتهش  هماانهچابها غذهو هفرشهو  

هن.مرربطه  هاات ص تهوهااتخراجهمع م هساهما تتهااهعیوهصن هم   وهاه   هارامش ها  ی هچرمها  ی نی

 

 

 .درخصوص اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت مراجعه فرمایید 

insulate.com-rubber-www.z 
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