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دفتر تهران
خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه فریور، شماره 3

کارخانه
بروجن، شهرک صنعتی خادم القرآنی،شرکت زیست فناور ظریف 

گــروه تولیــدی صنعتــی ظریــف مصور در ســال 1363 در شــهرك صنعتی بروجن با مرکزیت 
اصفهــان راه انــدازی شــد. تــداوم فعالیــت مجموعــه بــه صــورت پيوســته و موفــق، اعتبــار 
کســب شــده در طــول  گواهینامــه هــا و جوایــز  ــازار، انــواع  و خوشــنامی برنــد، تقاضــای ب
فعالیــت از نهادهــای مختلــف داخلــی و بيــن المللــی مویــد ایــن مطلب اســت که کیفیت 

محصــوالت در همــه ی ســطوح، الویــت ظریــف مصــور بــوده اســت . 
کلــی خــود مبنــی  شــرکت تولیــدی صنعتــی ظریــف مصــور بــا عنایــت بــه سیاســت هــای 
کیفیــت تریــن محصــوالت تولیــدی و همچنیــن تكمیــل زنجیــره تامیــن مــواد  بــر ارائــه بــا 
کیفیــت و ممتــاز، در ســال 1394 شــرکت زیســت فنــاور ظریــف را در شــهرك  اولیــه بــا 
گــذاری نمــود. ایــن شــرکت بــا در اختیــار داشــتن ماشــین آالت  صنعتــی بروجــن پایــه 
گرانــول  گــروه  کیفیــت، محصــوالت خــود را در دو  کنتــرل  مــدرن و آزمایشــگاه هــای مجهــز 
کیفیــت مطابــق  هــای بازیافتــی و انــواع پــرك پــت هــات واش بــا خلــوص بــاال و بهتریــن 
بــا اســتانداردهای جهانــی تولیــد و بــه صنایــع مختلف همچون نســاجی، خودروســازی، 

تزریقــی و بســته بنــدی  عرضــه مــی نمایــد

درباره ما
شــرکت زیســت فنــاور ظریــف بــا اســتفاده از آخریــن تكنولــوژی و تجهیــزات مــدرن تولیدی 

و آزمایشــگاهی اقــدام بــه تولیــد محصــوالت خــود مــی نماید. 
تجهیزات تولیدی این شرکت مشتمل بر :

•  یک خط هات واش جهت تولید پرك از بطری زنده، پرسی و پرك آسیاب شده
با ظرفیت مجموعًا روزانه  20 تن

•  یک خط هات واش جهت تولید پرك از پرك های آسیاب شده 
با ظرفیت مجموعًا روزانه  20 تن

گرانــول بازیافتــی )NGR(  از ضایعــات پلــی اتیلــن، پلی پروپيلن، پلی  •  یــک خــط تولیــد 
آمیــد و پلــی اســتر بــا ظرفیت مجموعــًا روزانــه  6 تن

الزم بــه ذکــر اســت خطــوط تولیــد پــرك ایــن شــرکت مجهــز بــه سیســتم ســورتینگ 
اتوماتیــك نــوری جهــت جداســازی بطــری هــای شــفاف از رنگــی و ضایعــات غیــر پلــی 

ــد . ــی باش ــتری م اس

کنتــرل  کلیــه تجهیــزات مــورد نیــاز فرآینــد  •  آزمایشــگاه شــرکت زیســت فنــاور مجهــز بــه 
گرانــول مــی باشــد . کیفیــت تولیــد پــرك و 

خطوط توليد و تجهيزات آزمايشگاهي
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گریدهــای مختلــف و  گــروه پــرك پــت هــات واش در  محصــوالت ایــن شــرکت شــامل دو 
گرانــول هــای بازیافتــی مــی باشــد.

محصوالت

درصد رطوبت
)RH(

سایز 
)مش(

ناخالصی
)PPM(

جنس گروه محصوالت 

1Max 14 از 50 تا 3000 PET پرك بی رنگ هات واش

1Max 16 از  50 تا 3000 PET پرك بی رنگ هات واش

1Max 16 از  200 تا 1000 PET پرك مخلوط رنگ هات واش

رنگ شاخص جریان مذاب
)MFI(

نوع جنس گروه محصوالت 

به درخواست مشتری 5 تا 30 PPU PP گرانول بازیافتی

به درخواست مشتری 5 تا 30 PEU PE گرانول بازیافتی

5 تا 30 به درخواست مشتری PSU PET گرانول بازیافتی
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