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شیر سماوری گیربکسی جنس : نام محصول 

 2 نوع اتصال جوشی سایز 600فوالدی کالس 

in 600 فشار bar مکانیزم قطع و وصل دستی 

 مرجع عرضه کننده صدرا GAZARنام تجارتی 

ماهان پارسیان

, Plug valve, gearbox: نام التین 

material Steel, class  600 ,

connection type welded, size 

2 in, pressure 600 bar, switch 

mechanism manual, brand 

GAZAR , distributor SADRA 

MAHAN PARS IAN CO

شیر سماوری گیربکسی جنس : شرح محصول 

 2 نوع اتصال جوشی سایز 600فوالدی کالس 

in 600 فشار bar مکانیزم قطع و وصل دستی 

 مرجع عرضه کننده صدرا GAZARنام تجارتی 

ماهان پارسیان

تولید تحت نظارت بازرسی : شرح کارشناس 

.شخص ثالث و ارزیابی فنی الزامی است

----------

شیر سماوری گیربکسی جنس : نام محصول 

 4 نوع اتصال جوشی سایز 600فوالدی کالس 

in 600 فشار bar مکانیزم قطع و وصل دستی 

 مرجع عرضه کننده صدرا GAZARنام تجارتی 

ماهان پارسیان
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بلوار -سه راه فردوسی-بزرگراه آسیایی-مشهد
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7143613555 کدپستی 15پالک - 19
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www.sadra

mahan.co.

com
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Manufactu

rer

ایرانداخلی

 G16کنتور گاز شهری مدل : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده صنایع m^3\h 25ظرفیت 

گاز ایران

, Gas meter, urban: نام التین 

model G16, capacity 25 m 3̂\h ,

distributor IRAN GAS 

INDUSTRIE S  CO.

 G16کنتور گاز شهری مدل : شرح محصول 

 مرجع عرضه کننده صنایع m^3\h 25ظرفیت 

گاز ایران

: -شرح کارشناس 

----------

 G4کنتور گاز خانگی مدل : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده صنایع m^3\h 6ظرفیت 

گاز ایران

, Gas meter, household: نام التین 

model G4, capacity 6 m 3̂\h ,

distributor IRAN GAS 

INDUSTRIE S  CO.

 G4کنتور گاز خانگی مدل : شرح محصول 

 مرجع عرضه کننده صنایع m^3\h 6ظرفیت 

گاز ایران

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 
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خیابان - میدان آرژانتین-تهران:دفتر مرکزی

11شماره - بن بست آفرین- الوند

- تهران -  اتوبان قزوین20کیلومتر : کارخانه

ضلع شمالی اتوبان جنب شرکت - شهر محمدیه

شرکت صنایع گاز ایران-- هفت الماس
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tan.com
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