
 

 

 

 

 اریا تابش پرتو شرکت رزومه خالصه

( بندلی محمدرضا)آقای توسط ۰۹۳۴ سال در ۰۸۷۶۴ ثبت بشماره( خاص سهامی( )آریا تابش پرتو)شرکت

 فروش از پس خدمات ارائه و واردات و وطراحی ساخت زمینه در را خود فعالیت و گردید تاسیس

 ساخت زمینه در برندهای معتبرترین از یکی Pta. نمود آغاز را Pta برند با پالستیک تزریق دستگاههای

 .دعاستا این گواه ایران سراسر در فعالیت حال در ماشینهای تعداد و بوده پالستیک تزریق ماشینهای

 و ها گواهینامه کسب و نود دهه در خود ماشینهای جدید نسل ارائه با( آریا تابش پرتو) شرکت

 در کنولوژیت وپیشرفت کیفیت بهبود جهت در را بزرگی گام گوناگون، المللی وبین ملی استانداردهای

 نامداران اب( اریا پرتوتابش) همکاری هدفمند، روند این در. است زده رقم ایران پالستیک تزریق صنعت

 در شرکت همچنین و ترکیه،چین ، ،تایوان،ایتالیا ،المان مانند دنیا کشورهای دیگر از پالستیک صنعت

 مهندسی نیف تجارب ارتقای موجب ومشتریان همکاران وبا مستقیم وارتباط وخارجی داخلی های نمایشگاه

 .است گردیده کیفیت وبا بهتر وخدمات پالستیک تزریق االت ماشین ارایه  زمینه در

 از ستفادها با( اریا پرتوتابش) شرکت فعالیت بر عالوه اکنون هم گردیدند سبب ارزشمند سوابق این

 یگرد و پالستیک تزریق ماشینهای فروش از پس خدمات و ساخت و واردات زمینه در موفق تجربهای

 کردن وبروز ارتقای جهت( اریا پرتوتابش شرکت) لذا. بردارد صنعت در موثر گامی محصوالت

 اسان رداختپ شرایط گرفتن بادرنظر کارخانجات شده تولید محصوالت  کیفیت وبا بهتر و ماشیناالت

 است برداشته تولید خطوط  نوسازی در موثر گامی کارمزد بدون اقساط بصورت مدت وبلند

 قطعات کارخانجات در آریا پرتوتابش پالستیک تزریق آالت ماشین اندازی راه و ،نصب واگذاری و ارائه

 و لیمرپ قطعات تولید کارگاههای و کارخانجات همچنین و خراسان نیروگستران شرکت مانند خودرویی

 غذایی نایعص مانند صنایع دیگر و مقصود چینی خانگی لوازم تولید کارخانجات گروه مانند پالستیک

 آبیاری عاتقط اتصاالت و میوه های سبد انواع تولید کشاورزی صنایع و پریفورم و پت انواع تولید جهت

 افتخار و آریا پرتوتابش شرکت دانش و تجربه از نشان بنیان دانش های شرکت با همکاری همچنین و

 ..ماست


