
لمینت حالل� و غیر حالل� و کلدسیل تا ٥ الیه
انـــواع دوخــت ، بـــرش و پـــاکـــت ســــازی

 تولید انواع فیلم پل� اتیلن و پل� پروپیلن تک الیه تا ٥ الیه
تولید نایلون و نایلکسهای زیست تخریب پذیر تحت لیسانس کانادا

انواع چاپ هلیو ،فلکسو، سیلندر مرکزی با امکان چاپ تصویر تا ٨ رنگ
  انواع شرینک ،استرچ ،کیسه زباله ،سفره ،دستکش پل� اتیلن و ماسک پزشک�
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درباره پارس اسکان 

شرکت پارس اسکان پالستیک فعالیت خود را از سال ١٣٦٨ اغاز نموده و با تکیه بر روحیه توسعه طلبی 

و اعتماد به تجربه و توان جوانان متخصص و کار آزموده، طرح های توسعه خود را یک� پس از دیگری 

اجرا کرد تا اینکه در سال ١٣٩٤ کارخانه ای به مساحت ٧٠٠٠ متر مربع با طراح� روز دنیا و ماشین آالت 

نوین و کارآمد، با توان تولید روزانه بیش از٢٠٠٠٠ کیلوگرم انواع فیلمهای چندالیه پل� اتیلن و پل� پروپیلن 

نمود احداث  تهران  آباد  شمس  صنعت�  شهرک  در  لمینت   و  برش   ، دوخت   ، چاپ  قابلیت  با 



١- انواع فیلم پل� اتیلن
تولید انواع فیلم های چندالیه پل� اتیلن و پل� پروپیلن با قابلیت چاپ و لمینت 

و برش از دو تا ٥ الیه جهت مصرف در صنایع مختلف 

-فیلم لفاف بسته بندی مواد غذایی
با کاربردهای وسیع در بسته بندی انواع مواد غذایی از قبیل مواد غذایی منجمد 
مانند فرنچ فرایز ، انواع نان، مواد اولیه غذایی ، حبوبات ، قند و شکر، انواع ادویه 
جات ، سس ، پاستا و نودل ، سوپ ، برنج ، چیپس ، اسنک ، پاپ کورن ، بستن�، 

انواع کیک و بیسکوییت و شکالت و شیرین�، انواع غذاهای حیوانات خانگ� و..
-فیلم لفاف بسته بندی

جهت بسته بندی انواع مواد شیمیایی ، صنعت� ، انواع مواد شوینده و بهداشت� 
،کشاورزی ، ساختمان� ، قطعات خودرو  و صنایع مختلف که نیاز به بسته بندی 

دارند.
-فیلم لفاف سلولزی و بهداشت�

انواع لفاف محصوالت سلولوزی و بهداشت� اعم از انواع دستمال کاغذی ، 
دستمال مرطوب پوشک بچه و انواع محصوالت بهداشت�

-فیلم شرینک
انواع فیلم شیرینگ تک الیه ، دو، سه وپنج الیه تا عرض٢ مترو ضخامت از ٣٠

تا ٢٠٠ میکرون شفاف و رنگ� با قابلیت چاپ تا ٨رنگ
جهت بسته بندی و عایق بندی کاال در برابر رطوبت، گردو غبار و آلودگ� ،محافظت 

و تسهیل در حمل کاال و افزایش زیبایی و نمایش محصول در صنایع مختلف 

-فیلم استرچ
اولیه صنایع فلزی ،شیمیایی،  بندی مواد  ،بسته  بندی  پالت  فیلم استرچ جهت 

دارویی، کشاورزی ، ماشین سازی، کاش� و... 

-فیلم ادهسیو
فیلم ادهسیو یا کامپوزیت به منظور محافظت از فلزات و آلومینیوم و پل� کربنات 

مورد استفاده قرار میگیرد.

-فیلم پل� آمیددار
جهت بسته بندی و وکیوم محصوالت� که نسب به ورود هوا حساس هستند و باید 

در سیستم خالء بسته بندی شوند.از قبیل خشکبار و مواد غذایی منجمد

-فیلم لبن�
در بسته بندی انواع محصوالت لبن� و مواد خوراک� مایع مانند مایع تخم مرغ 

کاربرد دارد

تولید انواع ساک دست� (shopping bag) در رنگها و ضخامت های متنوع جهت تولید انواع نایلون و نایلکسهای فروشگاه� 

و تبلیغات� در دو نوع اختصاص� و عموم� در ابعاد و طرح های متنوع 

واحد تولید

٢-کیسه مادر 

ffs ٣-کیسه   

٤-فیلم لمینت�

٥- ساک دست�

میشود. تولید  کاست  بدون  و  کاستدار  دوخت  ته  دوالتیوب  صورت  به  محصوالت  انواع  بندی  بسته  جهت 

قرار میگیرد استفاده  مواد معدن� مورد  و  دام  ، خوراک  پودر شوینده   ، ، مواد شیمیایی  گرانولها  انواع  بندی  جهت بسته 

فیلم لمینت� پل� اتیلن به منظور چاپ و لمینت با فیلمهای پل� استر ، فویل ، پل� اتیلن و پل� پروپلین جهت مصرف انواع 

لفاف بسته بندی کلیه صنایع تولید میشود
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فیلم لفاف سلولزی و بهداشت�

-  فیلم لفاف بسته بندی مواد غذایی

فیلم شرینک

واحد تولید



Opp ,cpp استر، سلفون،  ،پل�  نایلکس)  نایلون،  اتیلن(  پل�  لفاف  انواع  چاپ 
توسط ماشین آالت چاپ فلکسو ،هلیو، سیلندر مرکزی و ویندمولر تا عرض١٥٠ 

سانت� متر و ٨ رنگ

دوخت انواع ساک دست� (نایلون ، نایلکس) لفاف بسته بندی
 قابلیت دوخت و پاکت سازی انواع فیلم های چند الیه ، ساک دست� (دسته بندی
 ،دسته تقویت چسبی و حرارت� و دسته موزی )، توسط ماشین آالت سه طرف

 دوخت ،دوخت روده و دوخت الکتراسونیک

در  استفاده  منظور  به  لمینت شده  و  خورده  چاپ  رولهای  سازی  آماده  و  برش 
مـتر سـانـتـی    ١٥٠ تا    ٣ عــرـض  از  درخواســت مشــتـــری  بــه  مــخـتلــف  صـنـایـع 

پذیرجهت تخریب  زیست  افزودن�   حاوی  مقاوم  اتیلن  پل�  دستکش   تولید 
ماه هجده  از  پس  طبیعت  به  بازگشت  قابلیت  با  زیست  محیط  از  حفاظت 

واحد چاپ 

واحد دوخت و پاکت سازی

واحد برش

واحد تولید دستکش یکبارمصرف پل� اتیلن

 واحــد تــولیـد دستکش
یکبارمصرف پل� اتیلن

واحــد برش

٥الیه   تا  دو  از  کاغذ  و  فویل   Opp،cpp،استر ،پل�  اتیلن   پل�  لفاف  انواع  لمینت 
توسط دستگاه لمینت حالل� و لمینت غیر حالل� تا  عرض١٢٥سانت� متر و کلدسیل

واحد لمینت

واحد لمینت



تولید و بسته بندی انواع کیسه زباله ، سفره یکبار مصرف نایلون و نایلکس ، کیسه فریزر

واحد کنترل کیفیت با بهره مندی از متخصصان فعال در حوزه پلیمر با داشتن تجهیزات آزمایشگاه� کامل و تخصص� 
و تــــجـــربـه بــــاال بــه طــــــــــور شـــبــانـــــه روزی مشــــغـــــول بـــــــازرســــی و آزمـــایــش مـــحــصــــوالت مــیـــبـــاشــــد.

واحد تحقیق و توسعه در راستای به روز رسان� و خلق محصوالت جدید و ارتقاء سطح کیف� محصوالت و خدمات  
و رضـــایـــت مـــشتـــریان بـــــا حـــضـــور متــخـــصــصان مــجـــرب درحـــال فــعالـــــیــــت میباشد.

 واحد محصوالت عموم�

واحد فروش

 واحد روابط عموم� و ارتباط با مشتریان

 واحد حسابداری و مال�

واحد کنترل کیفیت 

 تحقیق و توسعه 


