
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 
 انواع محصوالت

 سیلیکونی 

 شیلنگ های نسوز

 اورينگ

 واشر

سیلیکون های بهداشتی 

 ، پزشکی

 پكینگ

 ضربه گیر  

 پرنو نئ

 كتغل روكش

  پروفیل و نوارهاي 

 اسفنجي 

 اورينگ متری نسوز

 

                                                                                                                    
                                                                                                                    

                                                                              

 
 

 
 

  Milad Sanea CO .                   صانع صنايع الستیک سازی میالد    

                          

 

 سمه تعالی

 

 رزومه و شناسنامه
  

 

 صانعصنايع الستیک سازی میالد  مجموعهنام 

 سال 03 سابقه فعالیت

 و ترمو پالستیک  الستیک سیلیکون ،  طراحی وساخت انواع قطعات نوع فعالیت

 قا محمد ربیعآمحسن  ريت مدي

 30003023403-30003024432 شماره های تماس

 34000340430-34000034700 بازرگانیشماره تماس 

 0واحد  -مجتمع تجاری لنبان –( شاهپورقديم) خیابان دکتر بهشتی  –اصفهان  آدرس دفتر مرکزی

 www.miladsanea.ir اينترنتی ینشان

 E-mail: miladco_rubber@yahoo.com پست الکترونیک

 

 :محصوالت

 مقاطع مختلف  ع قطعات سیلیکونی و نوارهای سیلیکونی با تولید انوا

 ( بهداشتی و آنتی باکتريال) انواع شیلنگ ها ، اورينگ های متری و پروفیل های سیلیکونی نسوز 

 VITON , HNBR   NR,NBR,PBR, EPDM, های متريالبه صورت اکسترودر با  فیل و نوارهای اسفنجی با اشکال مختلفانواع پرو

,SILICON 

 گازها و حاللهای شیمیايی،حرارت  مقاوم دربرابرنفت ، تولیدانواع قطعات الستیکی پیچیده با قابلیت ترکیب فلزوالستیک ،

 با سختی های مختلف شیار دار و اسفنجی،به صورت ساده .... و وبسته بندی، نساجی چاپ فوالد،صنايع   ک برای نوردهایتروکش غل

      پل  هایجهت زيرسری تیر( نئوپرن)نواع بالشتک های الستیکی تولید ا

   ،اورينگ ، واشر مبدلهای حرارتی قطعات وايتونپکینگ ،  منجید دار و انواع ديافراگم  تولید

 (نیاز موردو یحرارت،سايش  و محیطهای اسیدی وبازمقاوم در مقابل ضد روغن و ) به صورت تخصصی درايران واشرهای الستیکی تخت

 

 :افتخارات 

 دارای دو خط پیشرفته تولید  سیلیکون به روش اکسترودر 

 بزرگترين تولید کننده واشر های الستیکی تخت

 از اداره کل مالکیت صنعتی  0324کسب گواهی اختراع تولید ورق ژالتین حساس به نور به شماره 

 (نئوپرن)ولید بالشتک های الستیکی پیشتاز در صنعت ت

 دانش فنی و کار آفرينی از پنجمین جشنواره دانشگاه های استان اصفهانرتبه اول  کسب

 

 : لیست برخی از مشتریان شرکت

          

ر ، صنايع امرسان و صنايع فیلو( اسنوا ) ، گروه انتخاب  و داروسازی ها پزشکی بیمارستانیمواد غذايی ، تجهیزات آزمايشگاهی، سازندگان ماشین آالت       

ادارات کل راه و شهر سازی استان  - فرمان خودرو  -( هسا)هواپیما سازی ايران -صنايع نظامی هفتم تیر   -شرکت ملی حفاری - مبارکه اصفهان دفوال...   و 

 ... و  گلنور صنايع   -گیتی پسند گروه صنعتی  – های  اصفهان و خوزستان

 صانعصنایع الستیک سازی میالد                                                                                            
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