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 گیرنده: 

 معرفی نامه موضوع:

 ؛سالم علیکن 
 بِ استحضار هی رساًد"ااحتراه  

فَالد هلی با سابقِ بیش از دٍ دِّ در زهیٌِ ٍاردات ٍ تاهیي اًَاع تجْیسات هکاًیکال هربَط بِ پرٍشُ ّای  تاسیسات 

، گاز ٍ پترٍشیوی ٍ ّوچٌیي بْرُ هٌدی از داًش گستردُ ٍ تَاى هٌْدسیي ٍ سرهایِ ّای اًساًی خَد، ًفتصٌایع 

 آى شرکت هحترم هیباشد. پرٍشُ ّایتاسیسات  تجْیسات ٍتاهیي ئِ هشاٍرُ ٍ ّوکاری در آهادُ ارا

 ذیل هی باشد:بِ شرح از ارگاى ّا، کارخاًجات ٍ شرکت ّا   برخیّوکاری با شایاى ذکر است لیست 

 

 –داوشگاٌ صىعتی مالک اشتر  –سپاٌ سد  شرکت مُىدسی –معايوت مُىدسی ویريی زمیىی سپاٌ  -

ویريگاٌ برق لًشان  –شرکت سایپا سیتريئه کاشان  –شرکت ًَاپیمایی آتا  –صىایع دفاع شُید فکًری 

شرکت  –شرکت فراب  –شرکت اوبًٌ سازی چیتگر شُرک امام رضا )ع(  –شرکت سازٌ گستر سایپا  –

 –شرکت لًازم خاوگی دیپًیىت  –شرکت پارس داري  –شرکت گلىار  –مسکه سازان بتاجا  –لبىی کالٍ 

شرکت بام گستر  –داوشگاٌ آزاد قسيیه  –بیمارستان مادران  –ایران ارتباطات شرکت –شرکت آترين 

شرکت تًسعٍ کشايرزی الماس  –شرکت ارزش آفریىان آیىدٌ  –پیشتازان صىعت اطلس ماریه  –ارگ 

 جىًب
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  از اقالم قابل تاهیي بِ شرح ذیل بِ حضَرتاى ارسال هیگردد: لیست برخی

FLANGES FITTINGS VALVES PIPES 

WELD NECK 

FLANGE 

SLIP ON 

FLANGE 

BLIND FLANGE 

SOCKET WELD 

FLANGE 

THREADED 

FLANGE 

LAP JOINT 

FLANGE 
 

ELBOW 

COUPLING 

UNION 

REDUCER 

OLETS 

TEE 

CAP 

PLUG 

NIPPLE 

THREDOLET 

SOCKOLET 

WELDOLET 

BOLT & NUT 

COUPLING 

PE WELDED 

CONNECTIONS 

PE SCREW CONNECTIONS 
FLEXIBLE HOSE 

FLEXIBLE JOINT 

EXPANSION JOINT 

GATE VALVE 

BALL VALVE 

BUTTERFLY VALVE 

PLUG VALVE 

GLOBE VALVE 

CHECK VALVE 

SAFETY VALVE 

FOOT VALVE 

NEEDLE VALVE 

CHOKE VALVE 

BRASS VALVES 

 

SEMLESS PIPE 

ERW PIPE 

STAINLESS STEEL 

PIPE 

SPIRAL PIPE 

GALVANIZED PIPE 

POLYETHLENE PIPE 

PUSH FIT PIPE 

SPECIAL ALLOY 

CORRUGATED PIPE 

 

WRAPPING 

- DOUBLE 

COAT & 

DOUBLE WRAP 

-ADHESIVES 

PRIMERS 
-THERMAL 

INSULATION 

 


