درباره ما:

گروه تولیدی آب صنعت روتن کار از سال 1382راه اندازی و با اتکا به دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص و ماهر به یکی از
بزرگترین و برترین تولید کننده اتصاالت جوشی و دستگاه های جوش پلی اتیلن و همچنین تولیدکننده لوله های پلی اتیلن آبی در طرح های
فاضالب  ،انتقال آب  ،آبرسانی  ،شبکه های آبیاری و زهکشی و همچنین شبکه گازرسانی و کلیه متعلقات پلیمری این صنعت در ایران تبدیل
شده است .این شرکت با تمرکز بر دانش و تحقیقات و فن آوری روز دنیا ،فعالیت خود را در تحقیق و پژوهش در زمینه های تخصصی شامل
طراحی محصوالت جدید و با کیفیت در راستای تولید انواع اتصاالت و دستگاه های جوش لب به لب پلی اتیلن جهت صنعت آب و فاضالب کشور
ادامه می دهد .با توجه به تحوالت صورت گرفته در صنعت آب و فاضالب و با در نظر گرفتن تقاضای روز افزون این محصوالت و استقبال مشتریان
داخلی و خارجی از حیث کیفیت باال ،قیمت مناسب ،همگام بودن با استاندارد ها و زمان تحویل کوتاه ،ما را بر آن داشته با حدود دو دهه تجربه
و دانش روز افزون و همچنین بکارگیری تجهیزات مدرن دستاورد های چشمگیر و ظرفیت مطلوب را برای تامین نیاز های خاص مصرف کنندگان
کسب نماییم تا عالوه بر افزایش تنوع در محصوالت  ،حجم ظرفیت تولید خود را سال به سال افزایش دهیم.
این مجموعه با در اختیار داشتن جدیدترین و پیشرفته ترین ماشین آالت خط تولید لوله و اتصاالت پلی اتیلن و با توانمندی بروز ،همراه با
جدیدترین و باالترین سطح کیفی توانسته است نسبت به انجام خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت پویا و نظامند ،در توسعه و تعالی
زیر ساختهای عمرانی در عرصه صنعت پلی اتیلن جهت مصارف آبرسانی و گازرسانی و مخابرات کشور ایفای نقش نماید.
گروه تولیدی صنعتی آب صنعت روتن کار با توجه به ظرفیت و توانایی موفق و درخشان خود در بازار داخلی ،در استراتژی بلند مدت خود در
حال مذاکره با برخی از کشورهای همسایه از جمله افغانستان ،عراق ،کشورهای آسیای میانه و کشورهای آفریقائی در خصوص صادرات محصوالت
و همچنین ارائه خدمات و دانش می باشد.
با توجه به موارد فوق الذکر از آن مدیریت محترم انتظار می رود ما را در کمک به امر تولید و صنایع داخلی یاری فرمائید.

به امید سربلندی ایران عزیز
با تشکر
شرکت تعاونی آب صنعت روتن کار

زمینه فعالیت و محصوالت

 زمینه فعالیت:
طرح های فاضالب  ،آبرسانی  ،آتش نشانی ،شبکه های آبیاری و زهکشی ،نفت و گاز  ،دریایی و کلیه متعلقات صنعت
پلیمر
 شرح محصوالت تولیدی(اتصاالت جوشی پلی اتیلن) از سایز  50الی  2000میلیمتر تا  40اتمسفر با
دستگاه های اتوماتیک با بهترین کیفیت و قیمت مناسب:
• تولید انواع سه راه جوشی  45 – 90درجه جوشی پلی اتیلن
• تولید انواع چهار راه جوشی  45 – 90درجه جوشی پلی اتیلن
• تولید انواع زانوی  30 – 45 – 60 – 90درجه جوشی پلی اتیلن
• تولید انواع کپ پلی اتیلن
• تولید انواع سوپاپ پلی اتیلن
• تولید انواع تبدیل هم مرکز و غیر مرکز پلی اتیلن
•

تولید انواع فلنج پایه کوتاه و پایه بلند پلی اتیلن

•

تولید انواع رینگ هسته فوالدی و فلنچ هسته فوالدی(از سایز  90الی200میلیمترتا فشاری کاری  40اتمسفر)

• تولید انواع رینگ پلی اتیلن (از سایز  75الی  800میلیمترتا فشاری کاری  40اتمسفر)

طــــراحی و اجـرا

همچنین این شرکت به عنوان مجری ذیصالح در امور پیمانکاری عمومی با داشتن گرید آب و ابنیه از سازمان مدیریت
و برنامه استان البرز در انجام کلیه امور ذیل پروژه های آبرسانی ،کشاورزی ،آتش نشانی و ...با کادری مجرب و متخصص
فعالیت می نماید.

• طراحی و اجرای پروژه های آبرسانی (انتقال آب)
• طراحی و اجرای پروژه های کشاورزی(سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی)
• طراحی و اجرای پروژه های فاضالبی
• طراحی و اجرای سیستم های تصفیه خانه آب شرب
• طراحی و اجرای سیستم های آتش نشانی
• طراحی و اجرای خطوط انتقال گاز فشار قوی
• طراحی و اجرای خطوط انتقال در مخابرات

فهرست خدمات و پیمانکاری

 -1آب و فاضالب کاشان :جوشکاری لب به لب لوله های کاروگیت سایز  1600میلیمتر به متراژ  6380متر.
 -2لوله کشی آتش نشانی پاالیشگاه بهبهان :بیدبلند - 1شرکت جهان پارس – لوله  500-400-315-200-160میلیمتر.
 -3سایت پردیسان تهران :اجرا لوله کاروگیت سایز( 1800-1600 -1200اجرا کار پلی اتیلن).
 -4شهریار -شهر قدس :لوله کاروگیت سایز 800به متراژ 1000متر -کوپلینی و لوله کاروگیت سایز  800میلی متر  500متر
جوشکاری.
 -5دریاچه خلیج فارس(چیتگر)  :جوشکاری لوله سایز  250-600انتهای الین انتقال آب رود کن – شهرداری تهران.
 -6بوستان والیت تهران -واحد آبرسانی و جوشکاری لوله ها پلی اتیلن به سایز  110-160-200-250شهرداری تهران.
 -7اجرای تصفیه خانه ساری  :لوله تک جداره پلی اتیلن سایز  800میلیمتر 6 ،اتمسفر.
 -8اجرای تصفیه خانه میانه  :جوشکاری لوله پلی اتیلن  2جداره سایز  800میلیمتر ورق ژئوممبران – (سارو قمش).
 -9پروژه آب شیرین کن بندر طاهری (عسلویه)  :اجرای لوله پلی اتیلن سایز  400-500میلیمتر.
-10عسلویه شرکت نور ویژه  -شرکت تویو – اجرای لوله کشی پلی اتیلن سیستم آتشنشانی 16 ،اتمسفر.
 -11شاهرود-شرک صنعت و معدن مس شاهرود سایز .315-500، 160-200
-12شهرک صنعتی شمس آباد-جوشکاری خطوط پلی اتیلن انتقال آب لوله سایز  6 ،630اتمسفر.
-13شهرک صنعتی ایالم-کارخانه ریسندگی -جوش لوله پلی اتیلن سایز  10 -200-250-315-400و  16اتمسفر.
-14اجرای قسمتی از سیستم آبیاری فضای سبز برج میالد.
-15اجرای قسمتی از تصفیه خانه برج میالد.
-16سیستم هوادهی و موتورخانه پروژه پرورش میگو بندرعباس-میناب -احمدی.
-17سیستم هوادهی و موتورخانه پروژه پرورش میگو بندرلنگه -احمدی.
-18سیستم هوادهی و موتورخانه پروژه پرورش میگو بندرخمین -مهندس جلیلی.
-19اجرای پروژه انتقال آب فرودگاه مهرآباد سایز  10 ،200-250اتمسفر به طول 1400متر.
-20انتقال آب فرودگاه امام خمینی پروژه آب شرب سایز  10، 200-250-315اتمسفر ،به طول  2300متر.
-21شهرک بهارستان کمالشهر شرکت اکتوور-داروسازی-اجرای پروژه آتشنشانی.
-22تعمیر و نگهداری آب رسانی و فاضالبی شرکت الدن طالیی.
-23اجرای لوله کشی پلی اتیلن سد اکباتان همدان سایز  500به طول  600متر.
-24اجرای لوله کشی پلی اتیلن آتش نشانی شرکت ایران زمین شهرک صنعتی هشتگرد
 -25اجرای تصفیه خانه های شهرستان کوهدشت و ساری  :لوله پلی اتیلن سایز  710میلیمتر
 -26استاتیک میکسر لوله  315با فشار 10بار شرکت پتروشیمی مهاباد
 -27عملیات لوله گذاری سونا و جکوزی در مجتمع ورزشی ایثارکرج
-28تهیه و اجرای لوله و اتصاالت پلی اتیلن از نوع الکتروفیوژن در عمق دریا (پروژه عسلویه)
 -29عملیات لوله گذاری(انتقال آب) در جزیره قشم

