
 ّیتش ٍ بخاسی بشقی في داس تکفاص

 … ّا ٍ ّای هاًٌذ اسداست، هغاصُ، فشٍؿگاُ، اًباسی، ػالي تاهیي گشهایؾ هحیط ّیتش بشقی ٍػیلِ بؼیاس کاسبشدی جْت

باؿذ  دّی بؼیاس باالی بشخَسداس هی بَدُ ٍ اص حشاست A باؿذ، ایي گشهاػاص خاًگی داسای بشچؼب هصشف اًشطی دسجِ هی

 .باؿذ خذهات پغ اص فشٍؽ ًیض هی ػال 10هاُ گاساًتی ٍ  12ّوچٌیي داسای 

 ّیتش ٍ بخاسی بشقی في داس تکفاص

 

 …کَچک هاًٌذ هغاصُ ، اداسات ، خاًِ ، اتاق ٍ  اهیي گشهایی هحیط ّایجت ّیتش بشقی کَچک بؼیاس ٍػیلِ کاسبشدی جْت ت

ایي ّیتش  بذًِ اػتیل خالص ًگیش بَدُ ٍ داسای چْاس عذد پش اص جٌغ اػتیل هی باؿذ ، اص داسای گشهاػاص ایي ، باؿذ هی

ٌظین کشدى دسجِ ّای هَجَد بش ایي ؿکل هی باؿذ با ت هی تَاى بِ عٌَاى پٌکِ ّن اػتفادُ کشد ، کاسکشد ّیتش سٍ هیضی بِ

 10هاُ گاساًتی ٍ  12تَاًیذ اص حشات گشهای ایي ّیتش بشقی لزت ببشیذ ، ّوچٌیي ایي هحصَل داسای  سٍی ایي گشهاػاص هی

 .ػال خذهات پغ اص فشٍؽ هی باؿذ

 هـخصات فٌی «

 کیلَ ٍات 3تَاى حشاستی : 

 هتش هکعب دس ػاعت 300َّادّی : 

 1/230هـخصات بشق : 

 ٍات 1۱تَاى هَتَس : 

 کیلَگشم 3ٍصى : 

 320دس  1۷0دس  2۹0ابعاد : 

 

 

 



 خشیذ ّیتش بشقی گشٍُ صٌعتی اػکٌذسی

 

 :ذ اقذام ًوائیذسٍؽ صیش هیتَاًی 3بشای خشیذ ایي هحصَالت بِ  : تَجِ

اقذام  تواع با ها تواع با ٍاحذ فشٍؽ کاسخاًِ ، کؼب اطالعات بیـتش، هـاٍسُ ٍ خشیذ، بشای ایي کاس هیتَاًیذ اص بخؾ -1

 ًوائیذ.خشیذ آًالیي

اتَهاتیک هحصَل اص کاسخاًِ ػاصًذُ( ، بشای ایي کاس  عتش ٍخشیذ آًالیي دػتگاُ ٍ اػتفادُ اص تخفیفات ٍیظُ )اسػال ػشی -2

 .کلیک ًوائیذ سٍی دکوِ خشیذ آًالیي

بِ صَست پیاهکی ، دس ایي صَست کاسؿٌاػاى فشٍؽ ها دس اػشع ٍقت با  1000۹000۹0 اسػال ًام دػتگاُ بِ ػاهاًِ -3

 .ؿوا تواع خَاٌّذ گشفت

 چگًَِ بِ گشٍُ صٌعتی اػکٌذسی اعتواد کٌن ؟

 

 گشٍُ صٌعتی اػکٌذسی داسای ًواد اعتواد الکتشًٍیکی اص ٍصاست صٌعت ٍ هعذى ٍ تجاست اػت «

 گشٍُ صٌعتی اػکٌذسی داسای لَگَی سػوی تائیذ صالحیت ٍ َّیت صاحب کؼب اص ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿاد اػت «

 گیشد ّای ایٌتشًتی ؿوا تَػط دس گاُ بؼیاس اهي تاییذ ؿذُ پلیغ فتا صَست هی ّوِ پشداخت «

 گشٍُ صٌعتی اػکٌذسی ضواًت اصالت ٍ ػالهت فیضیکی بِ ّوِ کاالّای اسػالی داسد «
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 جابجایی ٍ ًصب آػاى جت ّیتش

بشخَسداس اػت ،ؿوا هی تَاًیذ ایي گشهاػاص  ّیتش بشقی تک فاص بِ دلیل داؿتي ٍصى ػبک اص اهکاى جابجایی بؼیاس آػاى

 .اػتفادُ ًوایذ ی هیض یا صهیي اص آىکَچ سا بش سٍ

 تشهَػتات ّیتش بشقی 

جولِ ایي ٍیضیگ هیتَاى بِ تشهَػتات با  گشهاػاص بشقی گشٍُ صٌعتی اػکٌذسی اص ٍیظگی ّای بؼیاس هْن بخشٍداس اػت اص

 دها ّیتش اصلی ایي تشهَػتات ایي اػت کِ پغ اص خاهَؽ ؿذى ّیتش تا صهاًی کِ دٍ حالت جذاگاًِ ؿاسُ کشد ، ٍظیفِ

 .پاییي بیایذ في هَجَد بِ کاس خَد اداهِ هی دّذ



 

 قذست َّا دّی

في ّای هاًٌذ اسداست ، هغاصُ ،  ػاعت هتش هعکب دس 300ّیتش بشقی گشٍُ صٌعتی اػکٌذسی قادس اػت با قذست َّادّی 

 .گضیٌِ هٌاػبی هی باؿذ بؼیاس …فشٍؿگاُ ، ًوایـگاُ ، اًباس ٍ 

 کٌتشل کیفی ّیتش بشقی

 هَسد  تضویي کیفیت کاال چٌذیي باس تواهی هحصَالت گشٍُ صٌعتی اػکٌذسی بعذ اص تَلیذ تَػت تین هٌْذػیي جْت

بشای کٌتشل کیفی  ISO9001 اػکٌذسی داسای اػتاًذاسد ّای اسٍپاییصٌعتی  گشٍُ ػاخت بشقی ّیتش جت ، گیشد هی بشسػی

ًیض ّن هَسد بشػی کیفی قشاس  هحل هی باؿذ ، ؿایاى رکش اػت توام هَاد خام اٍلیِ ٍاسد ؿذُ بِ داخل کاسخاًِ چٌذ

 .هیگیشد

 گاساًتی ّیتش بشقی

هاُ بِ باصاس عشض  12ّا سا بِ گاساًتی  آى گشٍُ صٌعتی اػکٌذسی جْت تضویي ّش چِ بیـتش کیفیت ّیتش ّای ػاخت خَد

ایشاى  ػال تجشبِ دس ػاخت اًَاع ّیتش ّای بشقی، گاص ٍ دٍگاًِ ػَص دس 2۲پـتَاًِ  کٌذ، ایي ػشٍیغ گاساًتی بِ هی

ػال خذهات پغ اص فشٍؽ دس ػشاػش  10داسای  eig باؿذ، بعذ اص اتوام تاسیخ گاساًتی تواهی هحصَالت گشٍُ صٌعتی هی

 .باؿذ ّوَطٌاى عضیض دس ّش کجای کـَس عضیضهاى هی دُ ٍ آهادُ خذهت سػاًی بِکـَس بَ

 

 بشای خشیذ ایي هحصَل ایٌجا کلیک کٌیذ
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