
شایسته کار راد کاسپین
تامین کننده کلیه تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی



معرفی شرکت

ر سال شرکت شایسته کار راد کاسپین د

به منظور اجراي پروژه هاي ملي و۱۳۹۰

وز عمراني به ویژه با توجه به نیازهااي ر

افااا ون تااانوت اض و فادااا ض و در 

ر مجموع، به درورت خود اتكاایي کواو

در اجااراي پروژه هاااي وسااین عمرانااي، 

نكاري تاسیس یك شرکت مهندسي پیما

و تامین تجهی ات در اندازه هاي جهااني 

عملااي دردیااد تااا تيااا  بساایاري از 

هدف هاي واال و دراز مدت در این مارز و 

.بوم به امري ميال بدل نوود

ومت وجاود مهندسي و برخورداري از ن–توانمندي هاي انكار ناپذیر شرکت، با تكیه بر توان باالي فني 
ي مهندسا–پرسنل سختكوش که بسیاري از ایواان داناآ اموختاه  و اسااتید مجارض رشاته  فناي 
ین مي تواند دانوگاه هاي برتر داخلي شرایط مساعدي ایجاد کرده است که اکنون شایسته کار راد کاسپ

اسیسات با افتخار و سربلندي، از ناآ کارساز و حضور موفایت امی  خود ، در بیآ از ده ها پروژه  مهم ت
كال و نی  تامین اض و فاد ض، مدیریت پسماند و تامین تجهی ات ازمایوگاهي، مكانیكال و الكترومكانی

راز شاده، مواد شیمیایي ازمایوگاهي و تنوتي سخن به میان اورد و در سایه  مجموعه  ت حیت هاي اح
ت درایي ، به مدد در رتبه بندي فوالیت هاي تخصصي به خود ببالد که با اتالت بخویدن بر ميور کیفی

اورده برنامه ری ي هاي درست و سنجیده و انجام طرح هاي کار امد تيای  و توسوه، شرایطي به وجاود
که توانسته است در انجام به موقن و درست توهدات خود ، وفاداري نوان دهاد و باه دوناه  اي عمال

مد ، ماورد نماید که ع وه بر پرورش متخصصان فراوان در یك دهه اخیر، به عنوان پیمانكار امین و موت
.خود باشد"کارفرمایان "توجه 



طنتااین کنندداانونع اااع نناااعینواا ی ی  ن نن اا 

 کننشتنهای نن رو یا کننشاتنیی اتکن  ا

شای  نپزور کنی ییرستی  کنتیس سیتکنت

 کن  لتااونساایا)  اا کنعانی شاا کنیااد ت ن

...(ر گنکنیدی عنغذع  نکننیپاستن 

 وعحااااااا ن نتاا اااااااننع ااااااااع نهایهااااااای ن

آانی شاااییه کنسااارایدن نآانی شاااییه کن

 وعحااااا ن ننشااااای رونیرنان دااااا نت   ااااازن

....آانی شییونهین ن

ما متخصصان شرکت
در تدوین استراتژی
های موفق برای 
ش فردایی بهتر در تال

.هستند

تاااااااین کننددااااااانوناااااااااعا ن نت   ااااااازعتن
نیرگااایونهاااین نیر ی  ااایتن)آانی شاااییه ن

تاا ااانننددااانوننااااعینغاااذع  کنآواااین ن  کن
  نی نع ضایی نرعهدیای(نآرع ش ن نی نعوت 

 ننشی رونیرنان د نهی ننویا  
ت   اازنتیااین نآانی شااییونهاای نتشاای  
  اااا کنآخن ن اااایین نآانی شااااییونهاااای ن

عیان نیع شییونهین ننوعنزنت ق قیت 
یسپ  کنییشن د نوونتنوی ست ننیرنرعینن

آنااییونعرع اا ن ااننیتنیاا ننشااتو ی نن تااو ن
.ن نییون



چشمیدوهایمیکروسکوپ❑

چشمیسههایمیکروسکوپ❑

استریومیکروسکوپ❑

پالریزانهایمیکروسکوپ❑

اینورتهایمیکروسکوپ❑

میکروسکوپهایدوربین❑

میکروسکوپ

:هایکمپانیاز
❑Olympusژاپن

❑Optikaایتالیا

❑Kingsticچین



❑BODومترCODمتر

سنجکدورت❑

سنجشوریوسنجهدایت❑

اسپکتروفتومتر❑

:هایکمپانیاز

❑Aqualytic, Lovibondآلمان

❑Cleanتایوان

❑wtwآلمان

❑HACHوامریکا...

دهدستگاههایمورداستفا
درصنعتآبوفاضالب

:کمپانیهایاز
❑Aqualyticآلمان

❑Jenwayانگلستان

❑UNICOامریکا

❑Honnonچین

دستگاههای
ریاسپکتوفتومت

 وراءماومرئا ساج طیا یا اسپکتروفتومتر
 UV-Visدسااااات   یااااا وباااااج  

Spectrometer گ ه کهUVن مید هم
ارمقادگیاریاناداه برایدست  ه ،شودم 

جااا  میااا ا اسااا  بااارمااا د یااا 
ما د اغلب .ب شدم م د آ الکترومغج طیس 

 . شجدبم م یعبصورتاسپکتدرآن لی مورد

با رئا ماساپکتروفتومتردست   درنورت ب 
ب UVدست   دروتج ستنالمپاهاست  د 
دساات    .گیااردماا انجاا  دوتااریمالمااپ

کما و کی گیریانداه برایاسپکتروفتومتر
مختلا ها یهمیجاهدرماواداهوسایی رن 

،یم بیوشاا،شاایم م نجاادتحقیقاا ت وعلماا 
.رودم بک رهیستمحیطومواد،داروس هی



شیشهآالت
آزمایشگاهی

:انواعشیشهآالتازکمپانیهای

❑Schott Duranآلمان

❑Witegآلمان

❑Brandآلمان

❑Isolabآلمان

❑Simaxچک



:ازکمپانیهای
❑Merckآلمان

❑Sigma Aldrichآمریکا

❑Rothآلمان

❑Quelabکانادا

❑Scharlauاسپانیاو...

ومحیطکشتموادشیمیایی

آون❑
آزمایشگاهیکوره❑

داریخچالومعمولیانکویاتور❑
اتوکالو❑

:کمپانیهایاز
❑memmertآلمان

ایرانساخت❑

دستگاههایحرارتیوذوب



دستگاههای
ابزاردقیق

:لقبیازدقیقابزاردستگاههای
آنالیتیکالوحساسترازوهای❑

سنجرطوبتترازوهای❑
دیجیتالکولیس❑

کنترلسیستمهای❑
:هایکمپانیاز
❑AND, Shimadzuژاپن

❑Sartorius, Kernآلمان
❑Radwagلهستان



ینکاسپرادکارشایستهشرکت
لوازموتجهیزاتکنندهتامین

شیمیاییموادوآزمایشگاهی

وآزمایشگاهیلوازموتجهیزاتتمامی
رکشاوسااختشدهارائهشیمیاییمواد
اروپاییهای آمریکایی، وژاپان،کره،
برنادهایبهتارینازکاهباشدمیچین
واهیازمایشگهایدستگاهکنندهتولید
تاارینجدیاادباااآزمایشااگاهیلااوازم

تشارکتوسا آوریفنوتکنولوژی
.ودشمیارائهشایستهکاررادکاسپین

غذاییصنایعآزمایشگاه❑
غالتوآردآزمایشگاه❑
فاضالبوآبآزمایشگاه❑
رزینورنگآزمایشگاه❑
داروسازیآزمایشگاه❑
یکپالستوپلیمرآزمایشگاه❑





برخیازمشتریان
شرکت



تیم متخصصین شرکت
ان شهرکت و بها شرکت شایسته کار راد کاسپین سعی بر آن دارد که با استفاده از دانش و تجربهه کارشااسه

تبادل نظر با کارشااسهان و تتصصصهان ایهن ههچزه رهه در بصهش تچچیهد و رهه در بصش  ها     هی و 

اهه از تاهاب  دانشگا ی، گام  ایی در جهت ارتقاء فن آور  ساخت تطابق با نیاز ا  تشتریان و استفاده بهی

.رداردانرژ  و در نتیجه ساخت تحصچالتی پایا و   ا اگ با نیاز ا  جاتعه و تسایل زیست تحیطی ب

تهادس بصش طراهی و نظارت و اجرا  تصفیه خانه  ا  آب و فاضالب▪

تهادس برق▪

تهادس تکانیک▪

تهادس تحیط زیست▪

HSEکارشااس ▪

کارشااس کاترل کیفیت▪

R&Dکارشااس بصش ▪

تدیر تچچید▪

کارشااسان فروش و بازرگانی▪

کارتادان پشتیبانی فای▪

اطالعات تماس

هيدشخيابان،شاهدبلوارغربي،تهرانسر:تهراندفتر
5واحدنگين،ساختمانرجايي،

02144583199

فنيمدير:رياضيمهندس
09199351659

فروشمدير:خراسانيمهندس
09199351657

info@skrc.irwww.skrc.ir

هارداشتصنعتيشهرکاشتهارد،البرز،:کارخانهدفتر

02636802203

w w w. s k rc . i r

mailto:info@skrc.ir
http://www.skrc.ir/

