
                                                                                                                                                                                 

            

        

 درباره ما: 

 

از    یکیو ماهر به    متخصصی  انسان  یرویتجربه ن  و با اتکا به دانش و  یراه انداز1382از سال   گروه تولیدی آب صنعت روتن کار  

  ی در طرح ها  ی آب  لنیات  ی پل  یلوله ها  دکنندهیتول  ینو همچن  لنیات  ی جوش پل  یو دستگاه ها  یکننده اتصاالت جوش  دیتول  نیو برتر  نیبزرگتر

 ل یتبد  رانیصنعت در ا  نیا  یمریمتعلقات پل  هیو کل  یگازرسان  شبکه  نیو همچن  یو زهکش  یاریآب  ی، شبکه ها  یفاضالب ، انتقال آب ، آبرسان

شامل    یتخصص  یها  نهیو پژوهش در زم  قیخود را در تحق  تیفعال  ا، یروز دن  یآور  و فن  قاتیشرکت با تمرکز بر دانش و تحق  ن یشده است. ا

اضالب کشور جهت صنعت آب و ف   لنیات  یجوش لب به لب پل   یانواع اتصاالت و دستگاه ها  دیتول  یراستا  در  تی فیو با ک  دیمحصوالت جد  یطراح

 انیمشتر  استقبالمحصوالت و    نیروز افزون ا  ی به تحوالت صورت گرفته در صنعت آب و فاضالب و با در نظر گرفتن تقاضا  توجه  دهد. با  یادامه م

دهه تجربه  حدود دو آن داشته با  بر کوتاه، ما را لیگام بودن با استاندارد ها و زمان تحوممناسب، ه متیباال، ق تیفیک ثیاز ح یو خارج یداخل

خاص مصرف کنندگان    یها  ازین  نیتام  یمطلوب را برا  تیظرف  و  ری چشمگ  یمدرن دستاورد ها  زاتی تجه  یریبکارگ  نیو دانش روز افزون و همچن

 . میده  شیخود را سال به سال افزا دیتول تیظرف تنوع در محصوالت ، حجم ش یتا عالوه بر افزا مییکسب نما

پ   نیدتریداشتن جد  اریه با در اخت مجموع   نیا اتیلنو اتصاالت  آالت خط تولید لوله    نیماش  نیتر  شرفتهیو  بروز، همراه با    یبا توانمندو    پلی 

  ی و نظامند، در توسعه و تعال  ایبصورت پو  ی و حقوق  یقیانجام خدمات به اشخاص حق  به  توانسته است نسبت  ی فیسطح ک  نیو باالتر  نیدتریجد

 . دینقش نما یفایو مخابرات کشور ا یو گازرسان یمصارف آبرسان جهت لنیات یدر عرصه صنعت پل یعمران یساختها ریز

مدت خود در   بلندی  در استراتژ  ،یموفق و درخشان خود در بازار داخل  یی و توانا  تیآب صنعت روتن کار با توجه به ظرف  یصنعت  یدیتول  گروه

در خصوص صادرات محصوالت    ی قائیآفری  و کشورها   انهیم  یایآس  یاز جمله افغانستان، عراق، کشورها  هیهمسا  یاز کشورها  ی حال مذاکره با برخ

 باشد.  یارائه خدمات و دانش م  نیو همچن

 . دیفرمائ یاری یداخل  ع یو صنا دیرود ما را در کمک به امر تول ی محترم انتظار م تیریتوجه به موارد فوق الذکر از آن مد با

 

 ز ی عز  رانیا یامید سربلند  به 

 تشکر   با     

 تن کار وآب صنعت رتعاونی    شرکت                                                                                                                                           

 



 

 

    زمینه فعالیت و محصوالت                          

   

 :زمینه فعالیت   

صنعت    متعلقات   ه یکلو    ، نفت و گاز ، دریایی یو زهکش  ی اریآب  یشبکه ها آتش نشانی،  ،    یفاضالب ، آبرسان  ی طرح ها    

  مریپل

 (اتصاالت جوشی پلی اتیلن شرح محصوالت تولیدی)  با   اتمسفر 40تا   مترمیلی  2000الی  50از سایز 

 و قیمت مناسب:دستگاه های اتوماتیک با بهترین کیفیت      

 اتیلنجوشی پلی  درجه  90 –  45سه راه جوشی انواع تولید  •

 اتیلن جوشی پلی درجه  90 –  45راه جوشی   انواع چهارتولید  •

 جوشی پلی اتیلن درجه  90 – 60 – 45 – 30 ی زانوانواع تولید  •

 پلی اتیلن پ انواع کتولید  •

 پلی اتیلن انواع سوپاپ تولید  •

 پلی اتیلن انواع تبدیل هم مرکز و غیر مرکز تولید  •

 پلی اتیلن انواع فلنج پایه کوتاه و پایه بلند تولید  •

 تمسفر( ا  40 میلیمترتا فشاری کاری 200الی 90 از سایز)رینگ هسته فوالدی و فلنچ هسته فوالدیتولید انواع  •

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 طــــراحی و اجـرا

 

 مدیریت    سازمان  گرید آب و ابنیه ازپیمانکاری عمومی با داشتن  همچنین این شرکت به عنوان مجری ذیصالح در امور        

  با کادری مجرب و متخصص   و...   آتش نشانی  ، کشاورزی،  آبرسانیپروژه های  امور ذیل    و برنامه استان البرز در انجام کلیه 

 فعالیت می نماید.

 

 طراحی و اجرای پروژه های آبرسانی )انتقال آب(  •

 ( سیستم های آبیاری قطره ای و بارانیکشاورزی)طراحی و اجرای پروژه های   •

 طراحی و اجرای پروژه های فاضالبی •

 طراحی و اجرای  سیستم های تصفیه خانه آب شرب   •

 طراحی و اجرای سیستم های آتش نشانی •

 انتقال گاز فشار قوی طراحی و اجرای خطوط  •

 طراحی و اجرای خطوط انتقال در مخابرات  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 و پیمانکاری  فهرست خدمات
 

 
 متر. 6380میلیمتر به متراژ  1600کاروگیت سایز آب و فاضالب کاشان: جوشکاری لب به لب لوله های  -1

 میلیمتر.  500-400-315-200-160لوله  – شرکت جهان پارس   -   1لوله کشی آتش نشانی پاالیشگاه بهبهان: بیدبلند -2

 )اجرا کار پلی اتیلن(. 1800- 1600 -1200سایت پردیسان تهران :اجرا لوله کاروگیت سایز -3

س   - شهریار -4 کاروگیت  لوله  قدس:  متراژ     800ایزشهر  سایز    -متر1000به  کاروگیت  لوله  و  متر    800کوپلینی  متر     500میلی 

 جوشکاری. 

 شهرداری تهران. –انتهای الین انتقال آب رود کن  250-600دریاچه خلیج فارس)چیتگر( : جوشکاری لوله سایز  -5

 شهرداری تهران. 110- 160-200-250واحد آبرسانی و جوشکاری لوله ها پلی اتیلن به سایز  -بوستان والیت تهران  -6

 اتمسفر. 6میلیمتر،  800اجرای تصفیه خانه ساری : لوله تک جداره پلی اتیلن سایز  -7

 )سارو قمش(. –میلیمتر  ورق ژئوممبران  800جداره سایز  2اجرای تصفیه خانه میانه : جوشکاری لوله پلی اتیلن  -8

 میلیمتر. 400-500لوله پلی اتیلن سایز پروژه آب شیرین کن بندر طاهری )عسلویه( : اجرای   -9

 اتمسفر. 16اجرای لوله کشی پلی اتیلن سیستم آتشنشانی،   –شرکت تویو   - عسلویه شرکت نور ویژه -10

 . 315-500، 160-200شرک صنعت و  معدن مس شاهرود سایز -شاهرود -11

 اتمسفر. 6،  630سایز جوشکاری خطوط پلی اتیلن انتقال آب لوله -شهرک صنعتی شمس آباد -12

 اتمسفر. 16و  10 -200-250-315-400جوش لوله پلی اتیلن سایز  -کارخانه ریسندگی - شهرک صنعتی ایالم-13

 اجرای قسمتی از سیستم آبیاری فضای سبز برج میالد. -14

 اجرای قسمتی از تصفیه خانه برج میالد.-15

 احمدی. -میناب -باسسیستم هوادهی و موتورخانه پروژه پرورش میگو بندرع-16

 احمدی.  - سیستم هوادهی و موتورخانه پروژه پرورش میگو بندرلنگه-17

 مهندس جلیلی.  -سیستم هوادهی و موتورخانه پروژه پرورش میگو بندرخمین-18

 متر.1400اتمسفر به طول  10،  200-250اجرای پروژه انتقال آب فرودگاه مهرآباد  سایز -19

 متر. 2300اتمسفر ،به طول  10، 200-250-315خمینی پروژه آب شرب  سایز  انتقال آب فرودگاه امام-20

 اجرای پروژه آتشنشانی.-داروسازی-شهرک بهارستان کمالشهر شرکت اکتوور -21

 تعمیر و نگهداری آب رسانی و فاضالبی شرکت الدن طالیی.-22

 متر.  600به طول  500اجرای لوله کشی پلی اتیلن سد اکباتان  همدان سایز -23

 اجرای لوله کشی پلی اتیلن آتش نشانی شرکت ایران زمین شهرک صنعتی هشتگرد -24

 میلیمتر  710شهرستان کوهدشت و ساری : لوله پلی اتیلن سایز  های  اجرای تصفیه خانه -25

 مهاباد  یم یشرکت پتروشر با10با فشار  315لوله   کسری م ک ی استات -26

 ثارکرج ی ا یمجتمع ورزش ی در سونا و جکوز  یلوله گذار اتیعمل  -27

 (پروژه عسلویه )وفیوژن  در عمق دریا لکترتهیه و اجرای لوله و اتصاالت پلی اتیلن از نوع ا-28

 در جزیره قشم  )انتقال آب( یلوله گذار اتیعمل  -29


