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 با سالم

ساله و با داشتن کادری مجرب در خصوص تاًمین و  20احتراماً به استحضار میرساند ، شرکت سوشیانس ویژن با سابقه فعالیت         

 تهیه کاالهای مورد نیاز پروژه های عمرانی کشور در دو بخش تولیدی و بازرگانی فعالیت میکند.

 خش داخلی و خارجی تقسیم میشود.به دو ببازرگانی فعالیت شرکت در زمینه (  1

در خصوص تاًمین مواد اولیه پروژه شامل ) میلگرد ، نبشی ، تسمه ( و فروش نقدی یا اعتباری انواع بازرگانی داخلی در زمینه  -الف

یح بیان محصوالت ساختمانی شامل ) سرامیک ، کاشی ، سنگ ، درب ، کاغذ دیواری و شیر آالت ( میباشد که در پیوست الف به تشر

 میگردد.

در خصوص واردات پمپ های آب فشار قوی ، دستگاه های تولید بلوک سیمانی ، پمپ های  بتن ، بازرگانی خارجی در زمینه  -ب

 سیستم های سرمایش بتن و تولید یخ پولکی و . . . میباشد که در پیوست ب به تشریح بیان میگردد.

 

ط با پمپ بتن ، تراک میکسر ، باکت کمپرسی و تعمیرات ماشین آالت ساختمانی و  . . . در ارتباتولیدی فعالیت شرکت در زمینه  ( 2

 میباشد که در پیوست ج به تشریح بیان میگردد.
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 پیوست الف ) بازرگانی داخلی (

 

 فروش نقدی یا اعتباری انواع محصوالت ساختمانی :

 دالون سرامیک و کاشی صنایع شرکت رسمی نمایندگی 

 مهسرام برند پالرموشرکت  رسمی نمایندگی 

 مرجان کاشی عاملیت فروش از شرکت 

 آریا دررسمی درب های گروه  نمایندگی 

 اخوان شیر آالترسمی محصوالت  نمایندگی 

  داخلی و خارجی سنگ های ساختمانیتاًمین 

  کاغذ دیواریتاًمین 

  به همراه طراحی و اجرای آن آشپز خانه کابینتتاًمین 

 

 شامل :  پروژه اولیه کاالهای تهیه

  و . . . وایر مش،  ناودونی،  ورق،  تیر آهن،  تسمه،  نبشی ،میلگرد انواع آهن آالت اعم از 

  گریس)روغن های صنعتی( و  روانکارهاانواع 

 ماشین آالت سنگینالستیک های  انواع 

  ماشین آالت راه سازی یدکی قطعاتتاًمین 
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 ازرگانی خارجی (پیوست ب ) ب

 

 شرکت از فروش بار با عاملیت 250متر و با فشار  3000تا  آب انتقال جهت قوی فشار های پمپ تاًمین و تهیه    

Aurum pump GMBH آلمان 

 کمپانی فروش از عاملیت با  سیمانی بلوک تولید های دستگاه انواع وارداتMetalika  یکساله گارانتی با صربستان 

 از عاملیت با خروجی دبی مقدار تعیین ، یابی نشت و جوشکاری تست ، گاز های لوله بندی تراز جهت یقدق ابزار فروش 

 آلمان  Faroشرکت

 های  کمپانی از بتن های پمپ وارداتSchwing  وputzmeister آنها با مرتبط و قطعات 

  واردات پمپ های هیدرولیکی از کمپانی هایZF  ،Sauerdanfoss  ،Bosch Rexroth آنها با مرتبط قطعات و 

 برند با متحرک و ثابت بصورت پولکی یخ تولید و بتن سرمایش سیستمهای تاًمین و تهیه KTI متفاوت ظرفیتهای آلمان در

 یاز کمپانمرتبط با آن ) دستگاه حفاری ، راد ، سر مته (  یدکیآالت و قطعات  نیماش نیو تام هیته Atlas Copco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.s-visionco.com/
mailto:s.visionco@gmail.com


     

25، واحد  7، طبقه  432، پالک  آدرس : تهران ، بزرگراه ستاری جنوبی ، بلوار فردوس شرقی ، جنب بانک سامان ، مجتمع آرش

s.visionco@gmail.com         ایمیل :   visionco.com-www.sوب سایت :   44952180،   44034580تلفن : 

            

 

 

 

 ) تولیدی (پیوست ج 

 

  ثابت با طرح  بتن پمپساختSchwing  ونصب بر روی کشنده های قابل تردد در داخل  3000و  2000آلمان مدل

 شهر

 با ورق های ضد سایش با گارانتی معتبرمترمکعبی  12و 10،  8،  7ظرفیت های  با میکسر تراک دیگ ساخت 

 دستگاه انتقال های کمرشکن و مختلف های ظرفیت با فوالدی کمپرسی باکت انواع 

 رولیک و روغن کننده خنک ، هیدرولیک پمپ ، گیربکس ، میکسر تراک قطعات فروش 

 زمینی و هوایی های پمپ برای ها زانویی ، واسطه های الستیک ، لوله ، بست ، بتن انتقال های لوله فروش 

 مرتبط یدکی قطعات تهیه و ساختمانی و راهسازی آالت ماشین تعمیرات انجام 

 و بتن انتقال های پمپ ، ساختمانی و راهسازی آالت ماشین سازی باز جهت فروش از پس و قبل خدمات و رشناسیکا 

 معتبر گارانتی ئه ارا با میکسر تراک

 

 شرکت تماس حاصل فرمایید **می توانید با واحد بازرگانی  محصوالت کاتالوگ** در صورت تمایل به کسب اطالعات بیشتر و دریافت 



 

 ژنیو انسیسوش شرکت

            سلیمی
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