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 تولید کننده انواع گریتینگ های فوالدی

 توری اکسپندد متال      
 توری جوشی و توری حصاری        

مبلمان شهری و پایه چراغ
  سینی کابل وایرمش و پنل امنیتی

 هندریل و لدر



 درباره ما

های پروژه  در  حضور  واسطه  به  شرکت  تاکنون،این   1387 سال  در  )تشفا(  آسیا  فوالدی  های  شبکه  توسعه  شرکت  تشکیل  زمان    از 
است شده  شناخته  کشور  در  بزرگ 

ایران، گاز  ملی  از جمله شرکت  باشد  داشته  پروژه های مختلف  در  است همکاری خوبی  توانسته  این شرکت  کوتاه  این مدت    در 
سایپا مهندسی  توسعه  خودرو،شرکت  ایران  تام  ...(،پروژه،)seeco(شرکت  و  آوران،کرمانشاه،دماوند،تهران  )مبین،فن   پتروشیمی 
...(،پروژه و  کرد  ،شهر  نو،بهبهان  ،فارس  ،سپاهان  غرب  )سامان  سیمان  های  ...(،پروژه  و  ،سبا  ،مبارکه  ،میانه  )بافت  فوالد   های 

جنوبی پارس  مختلف  های  فاز   ).... و  عباس  بندر  و  اصفهان  پاالیشگاه  سازی  بنزین  ،پروژه  تهران  پاالیشگاهی)پاالیشگاه   های 
و تهران،اصفهان،اراک  ماهشهر،شهرداری  شیرازو  نفت  ،انبار  رشادت  و  هنگام  نفتی  های  سکو 

از فن با استفاده  این راستا  باشد. در  ایران می  زایی در جمهوری اسالمی  و اشتغال  نوآوری  به سمت   این شرکت در حال حرکت 
)گریتینگ قدیمی  های  تکنیک  مقابل  کششی(در  توری  های  شبکه  و  مقاومتی  جوش  روش  به  گریتینگ  )تولید  مدرن  های   آوری 
این در  امیدوار است  و  تولید کننده شناخته شده مطرح گردیده  به عنوان یک   ) بافته شده  مفتولی  توری های  و   های دست ساز 

برساند اسالمی  ایران  به صنعت  را  راستا خدمات الزم 

بر را  الکتروفورج  روش  به  گریتینگ  ایران  در  بار  اولین  برای  که  است  مفتخر  تشفا(   ( آسیا  فوالدی  توسعه شبکه های   شرکت 
نماید تولید  المللی  بین  های  استاندارد  اساس 

در باشد.  مي  الکترونیکي  و  مکانیکي  خودکار  کامال  روش  یك  و  فلزي  گریتینگ  تولید  تکنولوژي  ترین  پیشرفته   الکتروفورج 
اینکه تا  کنند،  مي  استفاده  ثانیه  چند  مدت  به  باال  الکتریکي  جریان  عبور  از  دستي،  جوشکاري  از  استفاده  جاي  به  روش   این 

در محل میلگرد  و  تسمه  اتصال،  به محل  مکانیکي  فشار  وارد کردن  با  نزدیك شود، سپس  نقطه ذوب  به دماي   دماي محل جوش 
نظر تشکیل دهد مورد  استاندارد هاي  به  توجه  با  را  یکنواخت  و جوشي  درآید  پارچه  یك  به صورت  و  رفته  فرو  برخورد درهم 

 

باشد     متر مربع می   14000 به مساحت   ) ) کاشان  امیر کبیر    محل کارخانه در شهرک صنعتی 
از کشور دارد  و خارج  را در داخل  نیاز صنایع  انواع گریتینگ مورد  و نصب  تولید   ، توانایی طراحی  این شرکت 

است     نموده  کیفیت  مدیریت  استاندارد  اجرای  و  اخذ  به  اقدام  از کیفیت محصوالت خود  اطمینان  این شرکت درجهت حصول 



 : )Grating(گریتینگ 
تولید گریتینگ الکتروفورج ، دستی ، زیگزاگ

 تولید انواع گریتینگ تسمه در تسمه ، تسمه در
 نیم تسمه

 استحکام باال
 تولید پله

ساخته شده از فوالد  مواد اولیه
  روکش گالوانیزه گرم و سرد



 : )Expanded metal(توری کششی 

تولید پانل های اکسپندد متال نما و سقف ساختمان
نمایی کامال متفاوت با امکان نورپردازی منحصر به فرد

تولید پانل از  جنس آهن و الومینیوم
 پوشش آنودایز آلومینیوم ، رنگ الکترواسپری ، رنگ

 الکترواستاتیک و گالوانیزه



 : )Wire mesh(شبکه فلزی جوشی  

 وزن کم 
 تا 30 درصد مقاومت باربری بیشتر

 نداشتن خوردگی و ترک
بهتر گالوانیزه 

 یکنواخت بودن



 : )Handrail(هندریل 

 تولید انواع هندریل های صنعتی 
 قابل استفاده جهت محصور نمودن



 : )Ladder(پلکان

 وزن کم 
 تا 30 درصد مقاومت باربری بیشتر

 نداشتن خوردگی و ترک
بهتر گالوانیزه 

 یکنواخت بودن



 : )scaffold(داربست متحرک 

 تولید داربست های مدوالر
مناسب برای ساختمان ها و کارخانجات

 حمل و نصب سریع و اسان
کفی های فلزی و با مقاومت بیشتر و امنیت باالتر

 در انواع سایز ها



 : )Wire mesh cable tray(سینی کابل 

تولید سینی کابل وایرمش
حمل و نصب آسان

استحکام باال



 : ) Security panel (پنل امنیتی 

 تولید انواع پنل های امنیتی با استفاده از توری
حصاری ، توری جوشی و اکسپندد متال

مجتمع نمودن  محصور  جهت  استفاده   قابل 
های مسکونی ، تجاری و باغ

در جوشکاری  به  نیاز  بدون  اسان  و  سریع   نصب 
 محل نصب

الکترواستاتیک ،رنگ  الکترواسپری   پوشش رنگ 
   و گالوانیزه



 : )Urban furniture(مبلمان شهری  

 تولید انواع نیمکت ، صندلی ، میز و انواع سطل زباله
 استفاده از آهن ، چوب ، چوب پالست و سنگ

بدن ارگونومی  با  متناسب   طراحی مهندسی 
 امکان ساخت با اتصتصاالت پیچ و مهره ای  جهت سهولت در حمل و نصب

ساخت ست کامل میز و صندلی و سطل زباله
 تولید انواع پایه چراغ پارکی ، خیابانی ، پایه های چمنی و استندنور ، دارای

 فونداسیون آماده نصب و فالنچ پیچ و مهره ای
المان شهری بیلبورد ، استند و  انواع  تولید 

اقلیمی و  با موضوعات فرهنگی ، مذهبی  المان شهری   طراحی 
  طراحی  ، ساخت و نصب در کوتاه ترین زمان

گالوانیزه و  الکترواستاتیک  رنگ   ، الکترواسپری  رنگ   پوشش 



 : )Fence(توری حصاری 

تولید پانل های اکسپندد متال نما و سقف ساختمان
نمایی کامال متفاوت با امکان نورپردازی منحصر به فرد

تولید پانل از  جنس آهن و الومینیوم
 پوشش آنودایز آلومینیوم ، رنگ الکترواسپری ، رنگ

 الکترواستاتیک و گالوانیزه
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