
 
 
ایوٌی ّای ضَی چطن ٍ دٍش اًَاع: 

 

 : 450CS-502 هذل ایوٌی ضَی چطن ٍ دٍش (1
  از استقرار .است ریس درٍى فاضالب ٍ دار پایِ هذل ایي

 فًَذاسیَى رٍی پیچ سِ تؼثیِ تا ٍ زیریي صفحِ طریق
   .تاضذ هی اًجام قاتل
 تَلیذات گالَاًیسُ استیل کرتي جٌس از اتصاالت ٍ لَلِ

 تْیِ ای کَرُ اپَکسی رًگ پَضص تا کطَر داخل هرغَب
 رٍیِ ٍ آستری رًگ پَضص تحت هرحلِ دٍ در تذًِ).هیطًَذ

 لغایت 110 هستقین غیر حرارت تا کَرُ در پخت تا ّوراُ
 (.گیرد هی قرار سلسیَس درجِ 140
  هقاتل در را حاضر هحصَل تذًِ هقاٍهت پَضص ایي

 هَاد تخارات ٍجَد حتّی ٍ رطَتت هختلف، جَی ضرایط
 .دّذ هی افسایص خَرًذُ

 ػلوک ٍ کاسِ دٍش، کلگی قثیل از سیستن اجساء سایر
 قطؼِ تا هتٌاسة گریذ تا استیل استٌلس از ًیس ضَی چطن

 .است گردیذُ تْیِ هرتَطِ
 آب ضیر ًَع تریي هرغَب ٍ تْتریي از سیستن ضیرّای

 ضذُ اًتخاب کطَر هؼرٍف صٌایغ تَلیذ تَپی ًَع از ترًجی
 .است

 تَلیذات از ٍ پالستیکی ًَع از ضَی چطن ػلوک ًازل سر
 یک ضذى، فؼال ٌّگام در تا ضذُ اًتخاب ایراًی هرغَب

 .ًوایذ هْیا چطن ٍ صَرت ضستطَی ترای را ًرم آب تَدُ
 ًوَدى فؼال ّای اّرم ٍ است دستی سیستن راّثری
   تِ ًقطِ دٍ ّر در سیستن ضَی چطن ًیس ٍ دٍش
 تستِ چطن تا حتّی آساًی تِ کِ اًذ ضذُ طراحی ای گًَِ
 .تاضٌذ هی یافتي ٍ دسترس قاتل
 اصلی قطؼات تَدى هًَتاش تِ تَجِ تا سیستن ًصة

 سادگی تِ ّوراُ راٌّوای دفترچِ طریق از ٍ تسیارآساى
 .تَد خَاّذ اجرا قاتل

 خذهات تؼْذ سال دُ ٍ فٌی ضواًت یکسال دارای سیستن
 .تاضذ هی فرٍش از پس
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 : 450SS-502 هذل ایوٌی ضَی چطن ٍ دٍش (2
 

 استقرار .است ریس درٍى فاضالب ٍ دار پایِ هذل ایي
 رٍی پیچ سِ تؼثیِ تا ٍ زیریي صفحِ طریق از

   .تاضذ هی اجرا قاتل فًَذاسیَى
 ایي ساخت در هصرفی ضیرّای ٍ اتصاالت ٍ لَلِ

 ٍارداتی 316 استیل استٌلس جٌس از هحصَل
 از اجساء سایر ًیس ٍ ضذُ تْیِ ایراى تازار در هَجَد
   ضَی، چطن ػلوک ٍ کاسِ دٍش، کلگی جولِ
 “تواها کفی صفحِ ٍ ضَی چطن ٍ دٍش ّای دستِ

 قطؼِ تا هتٌاسة گریذ تا استیل استٌلس جٌس از
 .اًذ ضذُ ساختِ ٍ تْیِ هرتَطِ
 دستی ضَی چطن ٍ دٍش در سیستن ایي راّثری
 طراحی ای گًَِ تِ ًقطِ دٍ ّر در ّا اّرم است،

 قاتل سَْلت تِ ًیس تستِ چطن تا حتّی کِ اًذ ضذُ
 .تَد خَاٌّذ یافتي ٍ دسترس

 تَلیذات از ٍ پالستیکی ًَع از ضَی چطن ًازل
 فؼال ٌّگام در تا ضذُ اًتخاب ایراًی هرغَب

 ٍ صَرت ضستطَی ترای را ًرم آب تَدُ یک ضذى،
 .ًوایذ هْیا چطن

 استیل استٌلس توام جٌس تِ تَجِ تا سیستن ایي
 تاال خَرًذگی ٍ رطَتت تا هحیطی ضرایط ترای آى

 .تاضذ هی هٌاسة تسیار
 قطؼات تَدى هًَتاش تِ تَجِ تا سیستن ًصة
 ّوراُ راٌّوای دفترچِ طریق از ٍ تسیارآساى اصلی

 .تَد خَاّذ اجرا قاتل سادگی تِ
 تؼْذ سال دُ ٍ فٌی ضواًت یکسال دارای سیستن
 .تاضذ هی فرٍش از پس خذهات

 
 
 

 

 دٍش ٍ چطن ضَی استٌلس استیل 
 502-450SSهذل 

، طبقه چهارم 158بلىار کشاورز، روبروی بیمارستان پارش، پالک -تهران:آدرش دفتر مرکسی  
 88972016-88962919-88969816: تلفه   

 88966279: ومابر

 
 



 
 
 
 

 : 450PSS-502 هذل ایوٌی ضَی چطن دٍش (3
 

 ٍ تَدُ ریس درٍى فاضالب ٍ دار پایِ هذل ایي
   هقذٍر زیریي صفحِ طریق از آى استقرار

 .تاضذ هی
 ساخت در هصرفی ضیرّای ٍ اتصاالت ٍ لَلِ
 316 استیل استٌلس جٌس از هحصَل ایي

 ٍ کاسِ ضذُ، تْیِ ایراى تازار در هَجَد ٍارداتی
 اجساء ٍ ضَی چطن پذال ضَی، چطن ػلوک
 گریذ تا استیل استٌلس جٌس از ًیس هتصل

 ّای ضثکِ ٍ تْیِ هرتَطِ قطؼِ تا هتٌاسة
 ضثکِ از دٍش پذال ٍ سیستن زیریي فلسی

 زًگ ضذ هخصَظ گالَاًیسُ دتل آلَهیٌیَهی
 .اًذ ضذُ ساختِ ٍ تْیِ
 تَلیذات از ٍ پالستیکی ًَع از ضَی چطن ًازل

 فؼال ٌّگام در تا ضذُ اًتخاب ایراًی هرغَب
   ترای را ًرم آب تَدُ یک ضذى،

 .ًوایذ هْیا چطن ٍ صَرت ضستطَی
 پذال اّرم ٍ است پذالی سیستن ایي راّثری
 آب فطار ترای دٍش پذالی ضثکِ ٍ ضَی چطن

 .تاضٌذ هی تٌظین قاتل ضثکِ در هَجَد
 جٌس خصَصیات تِ تَجِ تا ضذُ یاد سیستن

 تا ّایی هحیط ترای آى تَلیذ در رفتِ تکار هَاد
   تسیار تاال خَرًذگی درجِ ٍ رطَتت

 .است هٌاسة
 قطؼات تَدى هًَتاش تِ تَجِ تا سیستن ًصة
 راٌّوای دفترچِ طریق از ٍ تسیارآساى اصلی

 .تَد خَاّذ اجرا قاتل سادگی تِ ّوراُ
 سال دُ ٍ فٌی ضواًت یکسال دارای سیستن

 .تاضذ هی فرٍش از پس خذهات تؼْذ
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