
 بسمه تعالی
 

 
 

با هدف حضور درعرصه های صنعتی و تولیدی  صنعت پلیمر با نام تجاری  بسپار پلیمرصنعت شرکت
 .فعالیت خود را آغاز نموده است ۱۳۸۲درسال 

کارآزموده، در عرصه صنعت هم اکنون این شرکت با بهره گیری از نیروهای متخصص مجرب و 
کامپوزیت )خصوصًا فایبرگالس( توانایی الزم جهت طراحی و ساخت انواع قالب و قطعات فایبرگالس، 

 .تولید انواع قطعات خاص پتروشیمی وسازه های فایبرگالس و ایزوله مخازن را دارد

یلیکونی ، جهت مشاوره ، ساخت قالبهای صنعتی وس  شرکت پلیمرصنعت با داشتن کادر مجرب
 پتروشیمی و گاز ، ، نفت،ساخت کلیه سازه های کامپوزیت مورد نیاز صنایع دریایی

 .وسایر بخشهای دولتی وخصوصی اعالم میدارد خودروسازی 

  

  :ما خدمات  
 

 تولید انواع قطعات فایبر گالس 

 تولید قطعات با رزین اپوکسی

کلیه سازه های کامپوزیت مورد نیاز صنایع و سیلیکونی و ساخت  ساخت قالبهای صنعتی 
 نفت ، گاز و پتروشیمی و خودروسازی دریایی، 

 تولید مخازن آب

 ایزوله مخازن

 ساخت مخازن اسید

 سازه خودرو

 تولید قطعات بدنه خودرو
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 ساخت وسایل پارک بازی

 ساخت هرنوع مجسمه و تندیس

 نمای ساختمان

 .شود می تحویل و ساخته مشتری طرح و یازن به بنا دهد سفارش مشتری که ای قطعه هر
 تأمین مواد اولیه

  

 : (مداری )مشتری شرکت در مشتری ویژه جایگاه  
 عزیز مشتریان و هموطنان خدمتگزار را خود همواره زیر میثاقهای براساس کارکنان و مدیران مجموعه

 :دانند می
 

 . مشتری در جایگاه شرکت است .1

 . ندارد بلکه ما به مشتری نیازمندیممشتری هیچ نیازی به ما  .2

 . مشتری با خرید خود به ما لطف می کند و ما به وفای به عهد او سپاسگزاری می کنیم .3

 . مشتری واسطه روزی ما با خداوند است پس او را عزیز می داریم .4

 . ارائه خدمات با کیفیت امتیاز ما نیست بلکه تعهد ماست .5
  

 

 شرکت پلیمرصنعت شهریار ، خیابان گلزار شهداء ،-جاده تهران : تهران ، مرکزی دفتر

 0۲۱-۶۵۷۳۴۲۸۶ تلفن دفتر : 

 0۲۱-۶۵۷۳۴۲۸۶ فکس : 

 0۹۱۲۶۹۳۴۸۱۲ساعته :  ۲۴تلفن 

 info@polymersanat.com   :ایمیل
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