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 شركة ایزوفام

ي مجال بناء م بهدف العمل و لعب دور في تطویر و إزدهار البلد، و ذلك ف 1983بدأت هذه الشركة أنشطتها في طهران سنة 

 و إنتاج مواد البناء.

الشركة االستثمار في هذا القسم من صناعة ، بدأت یةمنتجات الخشبلنظراً لتجربتها الطویلة في مجال استیراد المواد األولیة ل

 االم دي اف و ألواح الخشب المضغوطة بالمیالمین، و ذلك في مدینة شمس آباد الصناعیة.البناء و قامت بافتتاح معمل إلنتاج 

طویر خط مع زیادة أنشطتها مع مرور األیام و تقدیم منتجات بجودة عالیة و زیادة الطلب في السوق، استطاعت الشركة عبر ت

م مضاعفة كمیة اإلنتاج إلى أكثر من ثالثة أضعاف عن الكمیة السابقة. تلى ذلك، و نظراً لحماسها في مجال  2009اإلنتاج سنة 

م على شهادتي من مؤسسة المعاییر الوطنیة اإلیرانیة في مجال إنتاج االم دي اف بالمیالمین و  2009اإلنتاج، حصولها سنة 

 بالمیالمین.ألواح الخشب المضغوطة 

موظف مجدّ في شركة ایزوفام، استطاعت هذه الشركة  250بعد التمهیدات الالزمة و التخطیط الدقیق و السعي و الجد ألكثر من 

م تنفیذ المرحلة األولى لمشروع تطویر و زیادة سعة اإلنتاج في نفس المدینة الصناعیة على أرٍض أخرى مساحتها  2010سنة 

 متر مربع. 90000

لألهداف المرسومة من قبل إدارة الشركة، استطعنا في مجال اإلنتاج التكمیلي، قطع خطوات و إنتاج شریط بعد ذلك و نظراً 

 الحواف من نوع البي في سي.

الحصول على أحدث اآلالت العالمیة و إنتاج األرضیات الخشبیة من في بقیة المشوار و نظراً الحتیاجات المجتمع، نجحنا في 

ً للمعاییر األوروبیة الحدیثة و كذلك الحصول على رخصة عالمة الجودة الوطنیة  نوع اتش دي اف بجودة عالیة جداً و وفقا

 اإلیرانیة بما یتعلق بهذا الُمنتج.

یجب التنویه إلى أّن هذه الشركة نجحت في الحصول على شهادات متعددة بموضوع الجودة من الجهات المعنیة الوطنیة و 

 .ISO 9001, ISO 10002, ISO 10004, CEعاییر الدولیة مثل م

حالیاً استطاعت شركة ایزوفام بناًء على  التخطیط و االستثمار في هذا القسم من صناعة خشب القطر، و كذلك السعي الحثیث 

عملة موظف لها، اإلفتخار بأن یكون لها حصة كبیرة من اإلنتاج، توفیر فرص العمل و منع خروج ال 250من قبل أكثر من 

 الصعبة من القطر و كذلك العمل بما یتوافق مع برامج اإلقتصاد المقاوم.

 نطاق العمل في مجال الُمنتجات:

 ام دي اف بالمیالمین ملّون

 ام دي اف نافر

 میلي طباعة 3ام دي اف 

 ألواح خشب مضغوطة بالمیالمین ملّونة

 ورق مشبع بالمیالمین الذهبي

 ألواح بلمعة

 شریط حواف بي في سي

 أرضیات خشبیة اتش دي اف
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 (MDFُمنتج ام دي اف )

 لون بـستة نهایات مختلفة 150ام دي اف بالمیالمین بـ 

 ام دي اف بالمیالمین أبیض بلمعة )صابوني(

 ام دي اف بالمیالمین منقوش بتصمیمین مختلفین 

 بقیاس كبیراإلنضباط بعشرین لون، ثالث نهایات مختلفة ام دي اف بالمیالمین نافر بتقنیة 

 مم 3660×1830×16.18األبعاد: 

 مم طباعة أبیض 3ام دي اف 
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 (Laminate Flooringخشبیة )الرضیات األ تقوم بإنتاج

 لون و تصمیم 29تم انتاجها بالـ اتش دي اف الخام المستورد بـ 

 AC4و  AC3و المواصفات الفنّیة  E1وفقاً للمعیار 

 مم 1290×19×8بأبعاد 

 عالمة الجودة الوطنیة اإلیرانیة تطبیقبرخصة تتمتع 

 

 ( بغالف بي وي سيhighgloss MDFألواح االم دي اف بلمعة )تقوم بإنتاج 

 مم 2800×1220×16.18بأبعاد 

 بأربعین لون و ثالث مجموعات مختلفة )بلمعة، غیر شفافة سوبر، فانتازیا(

 ُمنتجة بأفضل غالف بي في سي مستورد

ً  االستفادة من أحدث اآلالت  الصناعیة عالمیا
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 شركة ایزوفام

 عنوان لجودةل

 

 صنع في إیران

 

 تقوم بإنتاج:

 أنواع االم دي اف المغلّف

 األرضیات الخشبیة

 شریط حواف بي في سي
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 (PVC Edge Bandتقوم بإنتاج شریط حواف بي في سي )

 

 بأنواعه بلون واحد، تصمیم خشبي و بلمعة

 من أجود المواد األولیة، المواد الُمضافة و المواد التأسیسیة األلمانیةالجودة األفضل باإلستفادة 

 مم 54، 40، 35، 28، 22، 21، 19مم و عرض  2و  1، 0.8بسماكات 

 القدرة على اإلنتاج حسب القیاسات الالزمة للصناعات الخشبیة

 و النهایات حسب المطلوبة.القدرة على اإلنتاج و المطابقة التي ال مثیل لها بأنواع التصامیم، األلوان 
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 ، بناء ایزوفام38متر، المحضر رقم  35طهران، شارع قیطریة بعرض 

 00982128114222هاتف: 

 00982128114250فاكس: 

 صنع في إیران
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