شرکت دانش بنیان تجهیز دوّار آصا (آراز صنعت آسیا)

سهامی خاص

بسمه تعالي
موضوع  :توانمندی در زمینه طراحی و ساخت اسالید ولو
با سالم؛
احتراماً ضمن آرزوی سالمتی برای جنابعالی و دیگر همکاران محترمتان ،به استحضار میرساند شرکت تجهیز دوّار آصا با
تجربه بیش از  16سال در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات دوّار  ،مبادرت به طراحی و تولید اسالید ولوهای ذیل به
روش مهندسی معکوس نموده و تقاضا داریم در صورت نیاز دستور فرمایید استعالم و یا مناقصات مربوطه به این شرکت
نیز ارسال گردد.
1- COOLED CATALYST SLIDE VALVE SG- 1501
SIZE : 364MM * 306MM
2- CIRCULATION CATALYST SLIDE VALVE SG-1502
SIZE : 696MM * 862MM
3- FLUE GAS SLIDE VALVE SG-1503
SIZE : 1354MM * 846MM
4-REGENERATED CATALYST SLIDE VALVE SG-1504
SIZE : 364MM * 306MM
5-SPENT CATALYST SLIDE VALVE SG-1505
SIZE : 639MM * 736MM
6-RECOVERD FINES SLIDE VALVE SG-1506
SIZE : 265 MM * 230MM

قبالً از بذل توجه و حسن نیت جنابعالی و همکاران محترم جهت توسعه ساختار داخلی و بهره مندی از امکانات و توانمندی
های سرمایه گذاری شده در کشور نهایت تشکر و سپاسگزاری را داریم .
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