
                          فروش نمایندگی جذب

( با سیستم پخت  FIBER CEMENT BOARD)  تخته های سیمانی الیافی کننده تولید تنها و اولین عنوان به گلستان پارتسیمان  پوشش دیوار شرکت

 تمام آالت ماشین تکنولوژی روزترین به با ملی تولید و, زایی اشتغال,  مقاومتی اقتصاد های سیاست راستای در را خود فعالیت 2931 سال از اتوکالو

 برداشته موثری گام کشور در ساختمان صنعت جایگاه و اهمیت بخاطر(  دارالیاف سیمانی صفحات)  برد  فایبرسمنت های دیوار تولید جهت در اتوماتیک

 .  نماید می همکاری به دعوت سراسر کشور در نمایندگی اعطای برای عالقمندان تمامی از راستا همین در. است

 

 (Fiber  Cement Board)دار  ورق های سیمانی صاف الیاف -

 (Cement Board)ورق های صاف سیمانی  -

   تایل سقفی -

 جداول بتنی -

 قرنیز -

 

 

 

 

مواد طبیعی معدنی که نسبت به مصالح ساختمانی مقاومت بیشتری در برابر آتش داشته و گاز مضر  به دلیل استفاده از)آتش  مقاوم در برابر -

 (نیز تولید نمی کند

 رطوبت   مقاوم در برابر -

 فساد ، خوردگی و پوسیدگی در برابرمقاوم   -

 غیر قابل نفوذ بودن حشرات و جانوران موذی  -

 عدم آلودگی محیط زیست  -

  عایق صوت ، گرما و سرما  -

 مقررات ساختمان 23پوشش الزامات مبحث   -

 درصد 08وزن سبک و در نتیجه کاهش وزن سازه تا حدود  -

 ( کاری متر مربع در یک روز 188حداقل درصد جهت یک تیم کاری ) 08سرعت اجرایی باال ، کاهش زمانی ساخت تا حدود  -

 کاهش شدید ضایعات و پرت مصالح  -

 سقف ( در نتیجه ایستایی و مقاومت بیشتر درگیری با قاب پیرامون ) کف ، ستون ، -

 عدم فشار و درگیری روی سیستم تاسیسات ) لوله کشی ( -

 پایداری باال در برابر تکان های شدید و زلزله -

 خشک بودن سیستم -

 فرایندی تمیز و عاری از گرد و خاک -

 %08صرفه جویی در مصرف انرژی تا  -

 کاهش هزینه حمل و نقل ، سوخت ، نیروی انسانی -

 ساله می باشد 28محصوالت دارای ضمانت نامه کلیه 

 



 

  سازی شهر و مسکن و راه وزارت تحقیقات مرکز فنی گواهینامه -

 دن و تجارت ایرانگواهینامه  رسمی چهرهای ماندگار صنعت، مع -

 گواهینامه نام نیک برند از کنفدراسیون برند ایرانی -

 انگلستان  IGPگواهینامه هوش تجاری از آکادمی  -

 )تطابق  محصول با استانداردهای اروپا(  CE گواهینامه -

 ) سیستم مدیریت یکپارچه( IMSگواهینامه  -

- ISO 9001: 2015 )سیستم مدیریت کیفیت محصول( 

- ISO 18001: 2007 )سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( 

- ISO 14001:2015 )سیستم مدیریت محیط زیست ( 

- ISO 10004 : 2010 )مدیریت رضایت مندی مشتری ( 

- ISO 10002 : 2014 )مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری ( 

 

 

  دارای شخصیت حقوقی باشند جهت اخذ نمایندگی در اولویت می باشند . حقیقیافراد 

 فضای مناسبو انباربا   فروشگاه داشتن. 

  سال سن 10دارا بودن حداقل. 

 عدم سوء پیشینه کیفری موثر. 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر. 

 دارا بودن شهرت و وجهه اجتماعی الزم و کافی.  

  سال سابقه فعالیت مرتبط و موثر 1حداقل. 

  ماهیانهمتر مربع  2088توانایی فروش حداقل. 

 ارائه تضمین حسن انجام کار. 

 دارای توان مالی مناسب و کادر فنی مجرب. 

  خواهد بود.20% و در خرید نقدی 0حاشیه سود خرید اعتباری% 

 ارسال نمایید.   info@dpfibercement.comبه آدرس  تکمیل و  درخواست نمایندگی فرم ذیل را  جهت

 

 

mailto:info@dpfibercement.com

