
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1976 سال در که محدود تيمسئول با یل انگي یفوالد یھاتسمه شرکت نهيزم در
 ISO یھانامهيگواھ یدارا یفوالد محصوالت و یفوالد یھاتسمه نيتأم شد سيتأس

 .دارد تخصص TAF و 9001
 
 و شد یاندازراه آالتنيماش یبندبسته و نرم مواد یبندبسته یابيبازار با شرکت نيا
 تيتقو یبرا .آورد یرو یفوالد محصوالت به سپس 1998 سال در کنندهنيتأم نيا

 شتريب گسترش جھت در دست نييپا دکنندگانيتول با یھمکار جاديا و ديتول توان
 ،یبھداشت زاتيتجھ حمام، و مبلمان یافزارسخت زاتيتجھ شامل خود محصوالت

 سيتأس را خود کارخانه ،یکاغذ دستمال نگھدارنده با برس هيپا انبار، قفسه قفسه،
 .کرد
 
 یاژيآل یفوالد یھاتسمه ،یفوالد یھاتسمه شامل یل انگي محصوالت ديتول خط
 و ليکو تسمه، یبندبسته ابزار ،یفوالد قالب ،یرنگ وششپ یدارا و زهيگالوان ،یآب

 لوازم ،یفوالد یھالوله زه،يگالوان یفوالد نورد و ليکو گرم، و سرد یفوالد نورد
 باً عمدتا و کشور از خارج یبازارھا به آنھا %40 که است یتور و ليگر حمام،
 .شودیم صادر یل انگي برند

 
 استحکام با فوالد از شده ساخته محصوالت شرکت، پرطرفدار محصوالت جمله از

 نيچ فوالد شرکت یعني وانيتا فوالد دکنندهيتول نيبزرگتر از که است باال العادهفوق
 یمعمول فوالد از بھتر که کند تحمل را مربع متریليم ھر در لوگرميک 95 از شيب تنش حداقل تواندیم باال ديگر فوالد .شودیم نيتأم
 .است آلدهيا یصنعت مصارف یبرا و بوده استاندارد فوالد و باال استحکام با

 
 داشتن لطف بهً عمدتا که کندیم کمک نيچ در یفروشعمده منابع از محصوالت نيتأم با یخارج دارانيخر به شرکت نيا عالوه،به
 رنگ و یدھپوشش نديفرآ انجام ليدل به متخصصان انيم در ھاتسمه نيا .است کيشر و ندهينما یاديز تعداد و تجربه دھه نيچند
 یاستانداردھا با مطابقً قايدق که باشند یمختلف یھاضخامت یدارا بيترت نيا به تا ھستند شده شناخته وتريکامپ توسط کنترل با قيدق
  .است ادهد توسعه یصنعت یکشورھا در فروش یبرا را باال استحکام با یھاتسمه نيھمچن شرکت نيا .است اروپا و متحده االتيا
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