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از این کٌ کاال صنعتی را انتخاب کردى اید از شها نهنَنیو. گرٍى کاال صنعتی را نیتَان بًترین شرکت 
برای نشاٍرى ٍ خرید کاالی صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت ٍ تکنَلَژی تَانستٌ بًترین 

 ٍ صنعتیپهپ آالت خانگی ٍ بٌ طَر تخصصی خدنات نشاٍرى ای در زنینٌ خرید کاالی صنعتی 
پهپ ، شناٍر، نَتَر پهپ، لجن کش، کفکش، پهپ آب خانگیانَاع را ارائٌ ديد.  نَجَد در بازار

در سایت ٍ بسیاری کااليای نرتبط با این دستٌ بندی يا،  پهپ دندى ای، دیافراگهی، پیستَنی، ٍکیَم
ٍ سعی بر آن است کٌ قیهت يای درج شدى کانالً بٌ رٍز باشد تا اینکٌ  بَدى ی قابل خریدکاال صنعت

 تصهیو گیری برای نشتریان ٍ کارشناسان فنی شرکت يا آسان شَد.

، آنادى کردن دیتاشیت ٍ کاتالَگ يای با کیفیت در پهپدر راستای ارزشهندی نشاٍرى برای انتخاب 
آندى ٍ این نشخصات نربَط  پهپ استریو دیتاشیتدستَر کار این شرکت قرار گرفتٌ است. در ذیل 

 شد.ابٌ آخرین ٍیرایش شرکت سازندى نی ب

 قیق نکتٌ: يهَارى سعی بر آن بَدى کٌ نشخصات ٍ اطالعات نربَط بٌ کاتالَگ يا بٌ صَرت د
در کاتالَگ ٍجَد داشتٌ بازنَیسی ٍ نگارش شَد. انا بٌ صَرت سًَی نهکن است اشکاالت نگارشی 

 باشد.
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