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هعرفی 1

1385فعبلیت در زهیٌِ تَلیذ اًَاع پبرچِ تبری ٍ پَدی از سبل 

هترهربع 9000هتر هریع بب زیربٌبی حذٍد  22000ٍاقع در ضْرک صٌعتی کبٍُ در هحَطِ ای بِ ٍسعت 

هجْس بِ سبلي ّبی ببفٌذگی، رًگرزی ٍ تکویل

هیلیَى هتر رًگرزی ٍ تکویل 10هیلیَى هتر ببفت پبرچِ تبرٍ پَدی ٍ  1ضیفت بب ظرفیت  3تَلیذ در 

ISO 9001دارای گَاّیٌبهِ هذیریت 

عضَ اصلی اًجوي ًسبجی ایراى ٍ اتحبدیِ تَلیذکٌٌذگبى ٍ صبدرکٌٌذگبى پَضبک



هحصَالت 2

:اًَاع پبرچِ
فاستًَی

کت ٍ شلَاری
هاًتَیی

شال ٍ رٍسزی
هجلسی
پیزاٌّی
پالتَیی

رٍکش صٌذلی
پتَ پزٍاسی

پزدُ ای
پلی استز ، آکزیلیک ،  ًایلَى ، پٌبِ ، پشن ، باهبَ: اس جٌسهلحفِ



فرآیٌذ تَلیذ 3



تکویل ًبًَ 4

استفبدُ از ًبًَ ررات فلسی ٍ اکسیذ فلسی

ایجبد خبصیت آًتی ببکتریبلی

پبیذاری خَاظ بعذ از ضستطَ

سبزگبر بب تکویل کٌذسَز ٍ آبگریس

قببل اجرا رٍی اًَاع پبرچِ  



پتَ پرٍازی ًبًَ 5

PSA (D45 1333) & ISIRI 4314خبصیت کٌذسَزی هطببق استبًذارد •

11070هلی خبصیت آًتی ببکتریبل هطببق استبًذارد•

311-58976دارای تبییذیِ ًبًَ هقیبس از ستبد فٌبٍری ًبًَ بب ضوبرُ •

(َّاپیوبیی هبّبى، ّوب)هَرد استفبدُ در ایرالیي ّبی کطَر •



تحقیق ٍ تَسعِ 6

:پزٍصُ ّای جاری

دریافت تاییذیِ داًش بٌیاى•

ارٍپا OEKOTEX100اخذ گَاّیٌاهِ •

بْبَد ثبات خَاص کٌذسَسی  ٍ آبگزیشی با استفادُ اس تکٌَلَصی ًاًَ•

بْبَد قابلیت رًگ پذیزی هٌسَجات•

  UVپارچِ هقاٍم در بزابز •

بزرسی تصفیِ پساب جْت استفادُ در خط تَلیذ•



فرصت ّبی ّوکبری ٍ تحقیقبتی7

سزهایِ گذاری رٍی پزٍصُ ّای صٌعتی 

اًجام پزٍصُ ّای تحقیقاتی در داًشگاُ ّا ٍ هزاکش علوی

دریافت پیشٌْادات رٍی هَضَعات هطزح شذُ در ٍاحذ تحقیق ٍ تَسعِ

ّوکاری پارُ ٍقت ٍ توام ٍقت با هتخصصیي عالقِ هٌذ



هطتریبى 8
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