با سالم و احترام
احتراما باستحضار میرساند شرکت پارسیان فیدار فوالد آریا با هدف تامین وتجهیز صنایع نفت ،گاز ،بخار،
پتروشیمی ،نیروگاهی  ،غذایی و خدمات گسترده مفتخر است که فعالیت خود را در تمامی زمینه های فوالد آلیاژی
گسترش داده و پاسخگوی تمامی نیازهای شما مشتریان عزیز و شرکت ها میباشد.
الزم به ذکر است این شرکت آمادگی همکاری با شرکت ها و کارخانجات صنایع ذکر شده را دارد  .امید است بتواند
نهایت رضایتمندی شما همکاران گرامی را بدست آورد .

-1اتصاالت صنایع غذایی( شیر پروانه ،مهره ماسوره ،شیر یکطرفه ،بست لوله ،سه راهی زانویی ،فیلتر و شیر پنوماتیک
-2اتصالت شیمیایی و پتروشیمی( زانوئی ،سه راهی ،تبدیل ،فلنج ،گپ در رده های مختلف در انواع آلیاژ و سایز
-3اتصاالت دنده ای ( بوشن ،مغزی ،سه راهی ،زانوئی ،تبدیل مهره ماسوره ،درپوش ،چپقی ،سردنده در انواع آلیاژ و سایز
-4شیرآالت (گازی ،یکطرفه ،پروانه ،سوزنی ،سوپاپی ،کشویی ،توپی ،فلنچ دار و دنده ای در انواع آلیاژ و سایز
-5لوله های صنایع غذایی ،شیمیایی ،درز دار و بدون درز از  1.1الی  24اینچ با آلیاژ و رده های مختلف
-6ورق فوالدی،آلیاژی ،استنلس استیل ،روغنی ،گالوانیزه در ضخامت و سایز های مختلف
-7پروفیل فوالدی و استنلس استیل در سایز و ضخامت مختلف
-1میلگرد فوالدی و استنلس استیل در سایز و ضخامت مختلف
-9تسمه و شش پر در سایز و ضخامت مختلف

حوزه فعالیت :
پارسیان فیدار فوالد آریا با تمركز بر روي تامین كاالهاي گروه بخش پایپینگ به شكل تخصصي در تهیه وتامین
كاالهاي زیر فعالیت مینماید.
تامین انـواع اتصاالت كربن استیل و استنلس استیل  ،شامل اتصاالت  BWاز نوع  SMLSو  WELDEDبا
ضخامتـهاي مختلف (رده  ۰۱و ۰۱و ۰۱و ۰۶۱و )..واتصاالت  FORGEاز نوع  SWو  SCRWدر كالسهاي
مختلف (  ۰۱۱۱و  ۰۱۱۱و  ) ۶۱۱۱و آلیاژهاي گوناگون و به شرح ذیل :
)A403-(wp316L , 304L , 321 , 310,………..
A105 N
A350 - Gr LF 1 & LF 2
A420 - GR WPL 6
A234 – GR WPB
) A890WPHY – GR (X42,X52 , X60
)A182-GR (F 51, F55, 304 L, 316L , 321,310
)A335 – GR (P9 ,P11

تامین انواع لوله و تیوب هاي استنلس استیل و كربن استیل شامل :
API 5L ALL GRADES
A106 GR A/B
)A335 GR (p1, p5 , p9 , p11 , p12 , p22
) A333 GR ( 1.6 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8
) A312 TP ( 304 , 304 L , 309 , 310, 316 , 316L , 317 , 321 , 347
) A213 TP (304 , 304L , 309 , 310 , 316 , 316L , 317 , 31 , 347
)ASTM A790/A789 UNS S31808 & S32760 (DUPLEX & SUPER DUPLEX

تامین انواع شیرهاي صنعتي تحت استانداردهاي معتبر جهاني و با انواع اتصال شامل اتصاالت
جوشي  ،فلنجي و همچنین كلیه آلیاژها  ،شامل آلیاژهاي چدني  ،فوالدي و استنلس استیل .
انواع شیرهاي صنعتي قابل عرضه :
GATE VALVE
GLOBE VALVE
BALL VALVE
SWING CHECK VALVE
BUTTERFLY VALVE
DIAPHRAGM VALVE
PLUG VALVE
NEEDLE VALVE

انواع استانداردهاي جهاني تهیه شیرها شامل :

ANSI
API
BS
JIS
DIN
UNI

تامین انواع ورق،میلگرد،نبشي كربن استیل و استنلس استیل ( ) Hardox,173,11L,,13L,,03,73ST

تامین انواع پیچ و مهره صنعتي ( ) STUD BOLT
) ASTM A193-85 A (GRADE B5 , B6 , B7 , B16 , B8 , B8C , B8T , B8M
) ASTM A320-85 A (GRADE 2 , 2H , 4 , 7 , 8 , 8C , 8T , 8M

تعدادي از شركت ها یي كه با شركت پارسیان فیدار فوالد آریا در حال همكاري میباشند را در ذیل براي شما نام برده
ردیف

نام شرکت

ردیف نام شرکت

1

شرکت فوالد مبارکه

2

پاالیشگاه نفت آبادان

3

نفت بهران

4

پتروشیمی جم

5

شرکت ماگ

6

شرکت پیشگامان رفیع ایرانیان

7

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

1

شرکت کاوش صنعت توس

9

شرکت یادگار رهاورد کاسپین

11

شرکت ماشین سازی آذری

11

شرکت حاشیه پرتو بنفش

12

شرکت ایران کارت

13

شرکت پروشات فیلتر

14

شرکت آرین تخته

15

شرکت پارسیان پارت پاسارگاد

16

شرکت کاالی پتروشیمی

17

پتروشیمی آریا ساسول

11

شرکت بهداشت و بهداد ( تاژ )

19

شرکت ستاره صنعت پارت

21

شرکت سابان صنعت سپاهان

21

شرکت فاتح صنعت کیمیا

22

شرکت تصفیه پیشرفته پارس

23

شرکت چینی مقصود

24

شرکت ماشین سازی پارس

25

بستنی میهن

26

شرکت روهام دوریس

27

شرکت فلکسور پارس

21

شرکت نصب نیرو

29

شرکت توربین البرز پارس

31

شرکت واگن سازی تهران

31

شرکت هوایار

32

شرکت کاغذ سازی کاوه

33

شرکت کوزو

34

شرکت صنایع پویان طب هگمتانه

35

شرکت چسب و رزین آفتاب شمال

36

شرکت پارس مشعل

37

شرکت ساز آب صنعت

31

شرکت رستا فن ارتباط

39

شرکت بهداش

41

شرکت بهداد

41

صنایع شهید همدانی

42

شرکت پالرک صنعت

43

شرکت آذر آب

44

شرکت توسعه و تجارت سالم صبح

45

شرکت پترو پامیر یگانه

46

شرکت صنایع فوالد توان آور آسیا

47

شرکت کیمیا پژوهان خاور شیمی

41

شرکت پارت پالستیک خراسان

49

شرکت پویا اکسول

51

شرکت فن آوران جهت

51

شرکت پتروشیمی کاویان

52

شرکت پارس خودرو

53

شرکت پروشات پاالد

54

شرکت کلهر دانه جنوب

مدیر فروش -خانم محسنی

