پیشگامان صنعت پارسیان
با عرض سالم و احترام
خدمت شما مدیر و صنعتگر زحمتکش و دلسوز ایرانی
با توجه به حضور  11ساله در بازار ابزار تهران و کوله باری از تجربیات حاصله همچون سال های گذشته به عنوان
خدمتگزاری صادق در کنار شما هستیم .
توانایی ها و مزایای دانش محور این مجموعه قطعا میتواند در شرایط سخت بازار و تولید  ،راه گشای مفیدی
برای شما عزیزان باشد .

مزایا :
.1

واردات  ،تولید  ،تهیه و توزیع بیش از هشتاد هزار قلم کاالی صنعتی و ایمنی

 .2پیشگام در عرصه تجارت آنالین و الکترونیک
 .3مدیریت کامال تخصصی با محوریت جناب آقای مهندس حسن قلی نواز دارنده مدارک معتبر داخلی و
بین المللی در زمینه ابزارآالت
 .4قرار گرفتن در قلب بازار ابزار  ،یراق و ایمنی واقع در خیابان امام خمینی تهران
هدیه ویژه ما به شما عزیزان
امکان دریافت مشاوره های رایگان از مهندس حسن قلی نواز

خدمات :
.1

ارائه ابزارآالت دستی  ،برقی  ،بادی شامل :
آچار  ،انبردست  ،دریل  ،فرز و .......

 .2ارائه ابزارآالت جوشکاری و برشکاری شامل :
سرپیک جوشکاری  ،الکترود  ،انبر جوش  ،انبر اتصال  ،سرپیک برشکاری و ........
 .3ارائه ابزارآالت ماشینکاری و قالبسازی شامل :
مته  ،قالویز  ،برقو  ،حدیده  ،سه نظام  ،الماس  ،هلدر و ......
 .4ارائه تجهیزات ایمنی  ،بهداشت فردی و آتش نشانی شامل :
ماسک  ،کاله  ،گوشی صداگیر  ،لباس کار  ،عینک ایمنی  ،نوار خطر و ........
 .1ارائه ابزارآالت اندازه گیری و تجهیزات ابزار دقیق شامل :
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کولیس  ،میکرومتر  ،ساعت اندیکاتور  ،متر لیزری  ،تراز دیجیتال و .......
 .6ارائه ابزاراالت گاراژی و مکانیکی شامل :
جک پالت  ،جرثقیل  ،تیفور  ،پولیفت  ،زنجیر و ....
 .7ارائه ابزارآالت ساختمانی شامل :
بیل  ،کلنگ  ،فرغون  ،نردبان  ،توری مرغی  ،سیم خاردار  ،گونی و ......

مشتریان ما :
همکاران محترم  ،صنایع خودروسازی  ،صنایع راه سازی  ،صنایع ساختمان سازی  ،صنایع غذایی  ،صنایع هوافضا
 ،صنایع فلزی  ،صنایع سیمان و بتن  ،صنایع سنگین  ،صنایع فوالد  ،صنایع داروسازی  ،صنایع قالبسازی  ،صنایع
ریخته گری  ،صنایع شیشه سازی  ،صنایع نفت – گاز و پتروشیمی
با کاملترین پک ابزار و تجهیزات مورد نیاز یک کارخانه صنعتی در خدمت شما عزیزان هستیم .
ارتباط با ما :


دفتر مرکزی  :تهران  -خیابان امام خمینی پایینتر از میدان حسن آباد خیابان وحدت اسالمی  -خیابان
بهشت نرسیده به ساختمان شهرداری تهران خیابان عدالتخواه کوچه خوانساری بن بست کدخدا
ساختمان شماره  3واحد 6

شماره های تماس دفتر مرکزی 121 – 11151716 / 121 – 11151545 :
تلفن همراه 15122571155 :
پست الکترونیک info@amohasan.com :


فروشگاه  :تهران – خیابان امام خمینی نرسیده به میدان حسن آباد مقابل بیمارستان سینا مجتمع تجاری
رشید  3طبقه  2واحد 5

شماره های تماس فروشگاه 121 - 66345651 / 121 – 66345675 :
نمابر 121 – 55774511 :
تلفن همراه 15154111712 :
پست الکترونیک info@markettools.ir :
وب سایت ها :
www.metaltools.ir
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www.amohasan.com
www.markettools.ir
www.heha.ir
www.ansell.ir
www.3msafety.ir
www.klingspor.ir
www.safetyjogger.ir
: برندهای معتبر
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