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دستگاه
تزریق گاز آرگون



ورق پلی کربنات



(ه بی لبه و با لب)نوار دور شیشه 



نوار شیشه ناخنی



هاسپیسر شیش



پروفیل پلی کربنات

پروفیل لبه ای
Hپروفیل اتصال



گوشه



رطوبت گیر



یاسپیسر بلوک شیشه ا



کمیز برش شیشه با جک پنوماتی

با پرده هوا و بدون پرده هوا



1700دستگاه  شستشو شیشه ایستاده عرض 

سال گارانتی1
سال خدمات پس از فروش 10



الماس نفتی دسته زرد و دسته طوسی

نفت خور

محصول کشور چین

تایی12بسته 



الماس نفتی دسته آهنی رنگی

جنس بدنه آهنی
محصول کشورچین



الماس نفتی دسته آهنی مشکی

جنس بدنه آهنی
محصول کشورچین



الماس نفتی دسته چوبی معمولی



الماس هارت متال دسته چوبی 
فوالدی و آهنی

الماس هارت متال دسته پلیمری 
فوالدی و آهنی



الماس چکشی دسته چوبی



انبردست بزرگ انبردست کوچک



سنگ نفت 



چنگک حمل شیشه



کنگره  زن



ریدستکش شیشه ب

4/4فول نیتریل 



مته



گان چسب



گان فلزی ایرانی

گان فلزی ترک

گان پالستیکی



قرقره  قواره بر   کوچک و بزرگ 



kd    نیش قواره بر

kstar    نیش قواره بر

super3000    نیش قواره بر



یگردبر شیشه برنج



گردبر شیشه معمولی



یگردبر شیشه نفت



ساعد بند



UV دستگاه خشک کن چسب

نقره ای

مشکی



چسب یووی

گرم100و50

گرم500



متری 5و 3متر

wood SADEEN



متری 5و 3متر

Fisco ASSISTفیسکو رابین



( در سایز های مختلف ) 
گونیا 

مشکی و سفید



نیش الماس آلمانی و معمولی 
bohleو نیش



گردبر شیشه
KR

( در سایز های مختلف ) 



KD قواره بر شیشه



قواره بر شیشه گلکسی
GALAXY



ه قواره بر شیش
Super 3000



GALAXY KDمخزن قواره بر مخزن قواره بر



قرقره  قواره بر   کوچک و بزرگ 



قاشقک رگالژ شیشه



الستیک وکیوم



انواع گل های دکوراتیو طالیی
...(ن و برفی،شاهین،مرجان،نگین،سفیر،پردیس،تاج،الله،گلکسی،بنفشه، فرفورژه، تاج ، نگی)

ر گل سفی گل شاهین  گل مرجان گل گلکسی

گل پردیس گل الله گل برفی هگل بنفش



انواع گل های دکوراتیو سفید
...(برفی،شاهین،مرجان،نگین،سفیر،پردیس،تاج،الله،گلکسی،بنفشه و )

ر گل سفی گل شاهین  گل مرجان گل گلکسی

گل پردیس گل الله گل برفی هگل بنفش



اتصال ژله ای

یچهارشاخ دکوراتیو سفید و طالی (تایی 500بسته )

(تایی 100بسته )



پروفیل دکوراتیو طالیی پروفیل دکوراتیو نقره ای پروفیل دکوراتیو سفید



قاپک تکی شیشه



تایی بوتر2قاپک 



تایی3قاپک 
ضلعی8



تایی بوتر3قاپک شیشه 



قاپک پمپی دسته آهنی

قاپک پمپی دسته پالستیکی



دستگاه  برش شیشه

دیسک برش



در دو سایز کوچک و بزرگ

استوپ پرشیا



انبر جداکن شیشه



هانبربرش و لبه گیری شیش



الماس  و جداکن سرهم

آهنی



دستگاه  لول



انواع سنگ لول و تخت



بغل گیر شیشه



سایبان



کاردک



خط کش قاپک دار

در اندازه های مختلف



( سانت10در 2/5) نمد 



کلگی گردبر
CNC



نازل دستگاه ملکی

در سایز کوچک، متوسط و بزرگ

ارمناسب برای دستگاه لول سی



چکش ژله ای

.میلیمتر می باشد40،35،30،25قطر سطح مقطع در سایزهای 



کرکره پلی کربنات



میلی متری5

تاکوز زیر شیشه



کاتر



چسب کش



ضربه گیرشیشه



مته تیزکن



kss ، پلی سولفاید مایر،مزیدا

بشکه ای ندکس



گالن آبی و مشکی
کیلویی25

دارای ضمانت

رزین جهت لمینت


