
  JNSنانو جهانالت اعطای نمایندگی محصوشرایط 

سرمایه و ارایه محصوالتی با کیفیت و با قیمت مناسب برای مصرف کننده مترین شرکت جهان نواوران بعنوان یکی از شرکتهای معتبر در زمینه تولید عایقهای رطوبتی نانو با نگرش و طرح ایجاد اشتغال با درامد خوب با ک   

 .اماده همکاری و ارائه راهکارهای فروش بهتر و راهنمایی تمامی متقاضیان کار در سراسر ایران میباشد

 اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند.با توجه به تعداد زیاد متقاضیان،  وجه:ت    

 حداقل سرمایه مورد نیاز برای نوع قرارداد  

 خرید اولیه از محصوالت شرکت 

از محصوالت  تعهد خرید ماهیانه

 شرکت

 امتـــیازات و مزایانحوه کار/
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 نمایندگی انحصاری

 )یک شهر(

 (A)طرح 

 

 

 

 

 

 میلیون تومان ۰۳الی  ۰۳

)بسته به وسعت و جمعیت 

 شهر محل نمایندگی(

 

 

 

 

 

 

 میلیون تومان ۰۳الی  ۰۳

)بسته به وسعت و جمعیت 

 شهر محل نمایندگی(

 

    *محصول به قیمت نمایندگی 

 سال  و ارائه پروانه نمایندگی    ۰*عقد قرارداد رسمی یک الی 

 *صدور گواهینامه مهارت برای  اکیب اجرایی پس از آموزش   

 *امکان استفاده از بیمه و ضمانت محصوالت پس از اجرا    

 درصد۰۳الی  ۰۰حاشیه سود فروش محصوالت از  میلیون تومان به باال( ۰۳*تضمین سود و فروش ماهیانه )سود ماهیانه از 

 *ثبت اطالعات نماینده در سامانه سراسری )الو عایقکاران(

 ماه با شرایط مشخص     6ر( شرکت پس از گذشت حداقل *امکان استفاده از فروش اعتباری)با چک معتب

 *آموزش کامل فروش و اجرای محصوالت و ارائه گواهینامه مهارت     

 *امکان عودت محصول در صورت قطع همکاری درطول مدت قرارداد 

 *عدم اعطای نمایندگی به متقاضی دیگری در شهر محل نمایندگی    

 *عدم ارسال بار و محصول برای متقاضی یا مشتری دیگری از طرف شرکت  در شهر محل نمایندگی     

      *ارجاع کلیه سفارشات اجرا و فروش محصول در شهر محل نمایندگی به نماینده

 عدد بروشور بصورت رایگان در شروع کار به متقاضی۰۳۳۳عدد کارت ویزیت  ، ۰۳۳۳*ارائه 
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 فروشعاملیت 

 ( B)طرح

 

 

 میلیون تومان به باال ۰از 

 

 

 

  ندارد

     درصد میباشد(۰۳الی  ۰۰عاملیت ) تفاوت قیمت نماینده انحصاری وعاملیت حداقل *محصول به قیمت 

 کت ندارد.ر*متقاضی هیچ تعهدی بابت ادامه کار و یا خرید ماهیانه به ش

 نداشته و میتواند یک یا چند عاملیت همزمان در همان شهر اعطا نماید.*شرکت هیچ تعهدی بابت انحصاری بودن به متقاضی 

 ندارد. خریداری شده برای عامل وجود*امکان عودت محصوالت 

 



 شرکت جهان نوآوران سپانو: ربارهد

 اسناد ثبت سازمان در 923133با شماره ثبت "جهان نانو"د برن و  411552با شماره ثبت  JNS با تاسیس شرکت جهان نوآوران سپانو درمرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان و ثبت برند 5931در اردیبهشت     

و  ها آزمون و ها تائیدیه تمامی دریافت و تجارت و معدن صنعت، سازمان از 59131شماره به تاسیس جواز دریافت با و کرده شروع ترکیبی پلیمر نانو رطوبتی عایقهای تولید صنعت در را خود رسمی فعالیت کشور امالک و

با تحقیقات دقیق پیرامون مباحث ذکر شده و همچنین در نظر گرفتن  iso10004 و iso9001 دریافت استانداردهایوبا  از مرکز متالورژی رازی و دانشگاه صنعتی اصفهان واحد نانوفناوری و زیست فناوری تاییدیه ذرات نانو

الش ن درجهت پیشرفت این فناوری در حال تنوع محصول مختلف با کاربردهای متنوع در صنعت عایق رطوبتی ساختمان ومحصوالت صنعتی و بهداشتی بر پایه نانو تکنولوژی همچنا 43تقاضای مشتریان با تولید و ارائه بیش از 

  .و بروزرسانی است

آنالین ارچه و راه اندازی سامانه یکپ نسیم و...(و با ثبت برند جدید ) الوعایقکاران(و –نمایش  –سه  –دو  –شروع تبلیغات تلویزیونی از شبکه های سراسری ) شبکه یک  نزدیک شدن بهبا  شرکت جهان نوآوران در حال حاضر    

میباشد که تمامی نمایندگان شرکت از منافع مالی  34523931 با یک تماس از طرف مشتری در سراسر ایران با شماره اختصاصی  پروژه های ساختمانی ، صنعتی ، تجاری ، تفریحی ،جهت عایقکاری رطوبتی ، حرارتی و صوتی

  و اعتباری این طرح بصورت رایگان برخوردار خواهند شد.

 :الت نانو جهانیات و مزایای محصوخصوص 

تائیدیه از مرکز نانو فناوری *   01111و ایزو  1110*دارای گواهینامه ایزو       اوم در برابراشعه ماورا بنفش*مق      مقرون بصرفه ،سبک و بسیار مقاوم ضد آب     * %011* بیمه و ضمانت *    مر بسیار زیاد عطول *   

    و ، غـیرسمی قابل اشتعال ، بی ب غیرره     *قابل استفاده روی کلیه سطوح مانند: سیمان ،چوب ،آجـر،کاشی،آهن و غیی      *اییدیه ذرات نانو از مرکز متالورزی راز*ت      و مرکزمتالورژی رازی تهراندانشگاه صنعتی اصفهان 

فاده از *است  مقاوم در برابر اسید و باز -15درجه  051تا + 01-مقاوم در دمای *    رای بسیار آسـان بدون تخریب اج*       ..سفید،طوسی وآبی استخری،کرم،:درطیف رنگیت      *بهداشتی و سازگار بامحیط زیس الکام*

 *تنوع در کاربرد        الیاف پشم شیشه برای سطوح شکسته و متخلخل

 :محصوالت نانو جهانموارد استفاده   برخی از   

عایق استخر *      عایق مخازن ذخیره آب آشامیدنی *        سیون دکلهای انتقال برقعایق پایه ستون های برق، فندا*       عایق پل های ماشین رو ،پایه های پل*       ،سرویسهای بهداشتی ،استخر،نمای ساختمانعایق پشت بام *

بیش با  رنگ جداول کنار خیابانح     *ب بند ،قابل استفاده روی همه سطودرصد آ011عایق آبنما،غارهای مصنوعی(تنوع در رنگ ،*   نتقال نفت و گازایق مخازن ذخیره و لوله های خطوط ا*ع   های پرورش ماهی و حوضچه

عایق *        صنعتیب و پس آبهای السیون چاه و مخازن ذخیره فاضالزوای*   در برابر سایش و رفت و آمد  تقاوممبا ایق کف کارخانجات، فروشگاههاو.. ع*    سال طول عمر بدون نیاز به ترمیم سال به سال ،تنوع رنگ و5از 

 و ... ی های اسانسور و فشار منف آببندی چاله*   درزگیری و اببندی سرویسهای بهداشتی،پشت بامهای موزائیک شده ،استخرهای کاشی شده و.. بدون نیازبه تخریب *     سطوح چوب،خانه های چوبی ،عایق شفاف بی رنگ

 *انواع لکه بر و تمیزکننده نانو   * خنثی کننده های بوی محیط و غیره     * نانو شیشه        *چسب آببند   *پودر و دوغاب درزگیر   *نانو آبگریز پارچه  *نانوبدنه خودرو پخش مویرگی:و  برخی محصوالت خانگی

 

 تضــــمین موفقیت و فروش شما .. با مــــا      
 



  کد کاال ساختمانی ، صنعتی محصوالت  وزن

 متر مربع (  01کیلو برای 55با خاصیت االستیته و کشسانی و انعطاف پذیری خیلی زیاد )هر-عایق سفید مخصوص پشت بام  کیلو55
NJ – 600 0 

 کیلو01

 کیلو06
 میلیمتر، درز انقطاع و ... 0الیاف دار جهت سطوح سیمانی پشت بام ،استخر و درزهای موزاییک وسرامیک بیشتر از عایق دوجزیی 

 متر مربع سطح سیمان ( 22الی  9کیلو پودر جهت  22کیلو مایع +4) 
NJ -700 5 

  کاشی سرامیک ، قرنیز ،شیشه، فلز و ...خمیر درزگیر تک جزیی آماده مصرف  )برای درزگیری ، ترمیم ، بندکشی ،چسباندن  کیلو1
NJ - 107 

 
 خمیر درزگیر تک جزیی آماده مصرف  )برای درزگیری ، ترمیم ، بندکشی ،چسباندن کاشی سرامیک ، قرنیز ،شیشه، فلز و ... کیلو 01 0

 سرامیک ، قرنیز ،شیشه، فلز و ... خمیر درزگیر تک جزیی آماده مصرف  )برای درزگیری ، ترمیم ، بندکشی ،چسباندن کاشی  25کیلو 

 متر مربع( 50الی  50کیلو برای 55عایق قیر پلیمری مخصوص سطوح سیمانی و ایزوگام  ) هر  کیلو 55
NJ-201 4 

 متر مربع( 0کیلو برای 1عایق قیر پلیمری مخصوص سطوح سیمانی و ایزوگام مخصوص ترمیم موضعی  ) هر  کیلویی1

 NJ - 206 6 درصد آببند 011پودر بندکشی برای درزگیری و آببندی درز کاشی و سرامیک و موزاییک  کیلو 05

 NJ - 207 7 ردد(پودر ترمیم کننده ویژه )این محصول آببند نیست و فقط جهت ترمیم و پر کردن منافذ سیمان و ماهیچه کشی گوشه ها و زیرسازی استفاده می گ کیلویی51

 کیلو0
  آبگریز شفاف تک جزیی برای سطوح نفوذ ناپذیر )سرامیک ، کاشی ،آهن ، سنگ مرمر و ...( جذبی عایق  نانو

 متر مربع  بسته سطح زیر کار 51الی  01کیلو  بدون نیاز به ترکیب با آب  برای   0پوشش هر 
NJ - 800 8 

 کیلو0
 درز کاشی سرامیک و ... ( جذبی    –موزاییک  –سنگهای تراورتن  –کاهگل - آجر -عایق نانو آبگریز شفاف تک جزیی مخصوص سطوح نفوذ پذیر )سیمان

 متر مربع  511الی  511لیترآب برای  01کیلو با ترکیب  0پوشش هر 
NJ - 810 9 

 متر مربع سطح سیمان در دوالیه ( 15الی 05کیلو برای 01)هر پایه حالل آب عایق  واتر پروف آبی مخصوص استخر   کیلو01
NJ  - 90 10 

 متر مربع سطح سیمان در دوالیه ( 11الی 01کیلو برای 51)هر پایه حالل آب عایق  واتر پروف آبی مخصوص استخر   کیلو51

 NJ  - 92 11 متر مربع سطح سیمان در دوالیه ( 11الی 01کیلو برای 51)هر حالل تینر عایق واتر پروف آبی مخصوص استخر پایه  کیلو51

 متر مربع سطح سیمان در دوالیه (05الی 01کیلو برای 55)هر پایه آب درصد ضدآب  011عایق مخصوص نما  کیلو55
NJ - 80 12 

 متر مربع سطح سیمان در دوالیه ( 06الی 00کیلو برای01)هر پایه آب درصد ضدآب  011عایق مخصوص نما  کیلو01

 لیتری 0
 بدون بو  –ایجاد کننده فیبر میکرونی شفاف و بی رنگ روی سطح  –،سنگ ،فلز و سایر سطوحالک براق کننده و آبگریز کننده مخصوص چوب 

 متر مربع بسته به میزان جذب سطح 5الی 1کیلو برای 0)هر 

 
NJ – 900 
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 لیتری 5
 پایه حالل  -ایجاد کننده فیبر میکرونی شفاف و بی رنگ روی سطح   –الک براق کننده و آبگریز کننده مخصوص چوب ،سنگ ،فلز و سایر سطوح

 متر مربع بسته به میزان جذب سطح ( 55الی 51لیتر برای  5)هر 

 لیتری 01
 حالل پایه- سطح روی رنگ بی و شفاف میکرونی فیبر کننده ایجاد –سطوح سایر و ،فلز ،سنگ چوب مخصوص کننده آبگریز و کننده براق الک

  ( سطح جذب میزان به بسته مربع متر 51 الی11 برای کیلو01 هر

 حالل پایه- سطح روی رنگ بی و شفاف میکرونی فیبر کننده ایجاد –سطوح سایر و ،فلز ،سنگ چوب مخصوص کننده آبگریز و کننده براق الک لیتری 51



  ( سطح جذب میزان به بسته مربع متر 011 الی11 برای کیلو51 هر)

 لیتری 51
 حالل پایه- سطح روی رنگ بی و شفاف میکرونی فیبر کننده ایجاد –سطوح سایر و ،فلز ،سنگ چوب مخصوصغلیظ (  )کننده  آبگریز و کننده براق الک

  ( سطح جذب میزان به بسته مربع متر 011 الی11 برای کیلو51 هر)

 متر مربع سیمان (  04الی  44کیلو برای ۰۳پرایمر مخصوص زیر سازی سیمان )جهت اجرا روی سیمان  قبل از اجرای عایق الیافدار،عایق سفید یا عایق نما( )هر  کیلو 5

NJ - 60 
 

 متر مربع سیمان (  04الی  44کیلو برای ۰۳پرایمر مخصوص زیر سازی سیمان )جهت اجرا روی سیمان  قبل از اجرای عایق الیافدار،عایق سفید یا عایق نما ()هر  کیلو01 14

 متر مربع سیمان (  224الی  04کیلو برای 24پرایمر مخصوص زیر سازی سیمان)جهت اجرا روی سیمان  قبل از اجرای عایق الیافدار،عایق سفید یا عایق نما()هر  کیلو 51

 چسب کاشی پودری  کیلویی طوسی/سفید)ترکیب با آب و جهت چسباندن کاشی و سرامیک در کف و بدنه ( C1 کیلو 05

NJ - 50 15 
 بدنه و سقف ( و کف در سرامیک و کاشی چسباندن جهت و آب با ترکیب)سفید/طوسی کیلویی  پودری کاشی چسب C2 کیلو 05

  بدون سطل درصد وزن سیمان ( ۰درصد ( )میزان مصرف:  ۰۳افزایش مقاومت بتن تا  –فوق روان کننده بتن  -  آببند کننده بتن(میکرو ژل   کیلو 05
NJ - 300 16 

 درصد وزن سیمان (با سطل ۰  درصد ( )میزان مصرف ۰۳افزایش مقاومت بتن تا  –فوق روان کننده بتن  -  آببند کننده بتن(میکرو ژل  کیلو55

 ( درصد وزن سیمان ۰ابر روان کننده ( )میزان مصرف:  -افزایش مقاومت بتن  (ژل میکروسیلیس  کیلو 05
NJ - 303 17 

 کیلو گرم سیمان 511، برای   درصد وزن سیمان( ۰ابر روان کننده ( )میزان مصرف:  -افزایش مقاومت بتن  (ژل میکروسیلیس  کیلو55

 mega pelast  NJ - 305 18ابر روان کننده بتن  کیلو51

  کد کاال وبهداشتی خانگی محصوالت وزن

 NJ - 102 19 متر مربع درزگیری با بسته بندی بزرگ ( 0 مترطول ویا6کیلویی )جهت درزگیری و اببندی  0عایق درزگیردو جزیی  کیلو0

 NJ - 103 20 متر مربع درزگیری(   0یا  مترطول و 5گرمی )جهت درزگیری و اببندی  051 تک جزیی پودری عایق درزگیر گرم 051

 NJ - 106 21 متر طول درز( برای درزگیری ، چسباندن کاشی سرامیک ،قرنیز ،شیشه،فلز و ...  11گرمی اماده مصرف )استفاده برای 111 چند کاره  چسب آببند گرم111

 NJ - 100 22 متر طول درز( برای درزگیری ، چسباندن کاشی سرامیک ،قرنیز ،شیشه،فلز و ... 51گرمی اماده مصرف  )استفاده برای  551  چند کاره   چسب آببند گرم551

 NJ - 40 23 گرمی04  سیگار -خنثی کننده بوی محیط  نانو م لیتر  51

 NJ - 400 24 نانو اسپری مخصوص  پارچه ، فرش ، روکش صندلی ، لباس ، کفش و ... )آبگریز و روغن گریز ، آنتی باکتریال ، ضدبو کننده و .. (  م لیتر  551

 NJ - 110 25 بدون آسیب به پوست ( ساده-میلی لیتر) پاک کننده و لکه بری کلیه سطوح بدون اسیب به سطح 404محلول تمیز کننده و لکه بر  م لیتر 151

 NJ - 110 56 بدون آسیب به پوست ( ساده-میلی لیتر ظرف جدید ) پاک کننده و لکه بری کلیه سطوح بدون اسیب به سطح 044محلول تمیز کننده و لکه بر  م لیتر 511

 NJ - 902 50  متر مربع( بی بو  2گرم برای  204وح )هر نانو الک براق کننده و آبگریز کننده مخصوص چوب ،سنگ ،فلز و سایر سط  م لیتر 551

 NJ - 804 51 متر مربع 24نانو آبگریز کننده مخصوص سرویس بهداشتی ،حمام ،آشپزخانه سرامیک،سنگ ،موزاییک ،آجر و ...پوشش هر اسپری برای سی سی 51

 NJ - 805 51 جهت آبگریز کردن شیشه سکوریت ،شیشه ساختمان و ... ( نانو آبگریز کننده شیشه برای مصرف خانگی و یا خودرو و ...  ) سی سی051

 ماه ( 2نانو  آبگریز بدنه خودرو )ماندگاری حداقل  سی سی051
NJ - 511 01 

 سی سی551


