
 

 

       

 

 شرکت محترم 

 با سالم؛

شرکت کیان پاالیش فرداد با تکیه بر سوابق درخشان و دانش فنی و به روز کارکنان خود در زمین های مهندسی       

پاالیشگاهی،نیروگاهی و تاسیساتی توانسته است در تامین نفت و گاز،واردات،تدارک و تهیه قطعات و تجهیزات 

 بخشی از نیازهای صنایع کشور نقشی موثر ایفا نماید.

کارکنان این شرکت با تجارب غنی متفاوت ومکمل اما با یک هدف در شرکت کیان پاالیش فرداد گرد هم آمده اند تا 

نیاز صنایع زیرساختی کشور اعم از صنعت نفت و گاز و  دورنمایی روشن برای تهیه و تامین کاالهای با کیفیت مورد

 پتروشیمی رقم بزنند.

شرکت کیان پاالیش فرداد با پشتوانه دسترسی به زنجیره تامین گسترده ظرفیت مناسب انبارهای روز باز و 

دکنندگان سرپوشیده و با استفاده از تجارب ارزشمند پرسنل فنی و کارآزموده خود ارتباط تجاری وسیعی با تولی

برندهای معروف در سراسر جهان و پیمانکاران داخلی ایجاد نموده و امیدوار است یکی از طرح های قراردادی ثبت 

 و مطمئن شما در تامین نیازهای صنایع کشور عزیزمان باشد.

ان شرکت کیان پاالیش فرداد اعالم میدارد واحد پشتیبانی این شرکت آمادگی دریافت کلیه سفارشات خریدار

 محترم)کارفرماها،مهندسین مشاور،مهندسین اجرا،همکاران و ...( و ارائه لیست قیمت در اسرع وقت را دارد.

هدف فرداد پاالیش تهیه و تدارک سفارشات صنایع مادر و زیربنایی کشور از با کیفیت ترین تولیدات داخلی و 

وی که رضایت و اطمینان مشتریان شرکت تامین خارجی در کوتاه ترین زمان ممکن و با قیمت مناسب میباشد به نح

 و در مدت فعالیت شرکت این ارتباط شفاف و نزدیک حفظ و تقویت گردد.

مشتری مداری ،بهبود مستمر،کیفیت خدمات و جلب اطمینان پایدار مشتریان از مهمترین ارزشهای شرکت است و  

سازمان میدانیم. با آنهارا وظیفههمین دلیل پایش رضایتمندی و ارتباط مستمر   

شرکت کیان پاالیش فرداد سعی دارد با مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع خود و به کارگیری بهترین روشهای 

تدارک و انبارداری و استفاده از تکنولوژی روز گامی مهم در جهت رفع نیازهای به هنگام صنعت نفت و گاز 

 .وپتروشیمی بردارد

 API,DIN,ANSI,ASME,ASTM,BS تمامی محصوالت ارائه شده توسط این شرکت بر اساس استانداردهای

جهانی از طرف سازمانهای شناخته شده  گواهینامه های کیفی تایید شدهواز تولید کنندگان معتبر تهیه شده ودارای 

 (certificate).بین المللی میباشند

 



 

 

 

 

و داشتن برند فعال فوالد توانسته در زمینه های  06ساله از دهه  53با سابقه  کیان پاالیش فردادگروه تجاری 

واردات،صادرات،تامین لوله،شیرآالت،اتصاالت،فلنج،گسکیت،ابزار دقیق و ...همکاری خود با شرکت های فعال در 

ه:       زمینه نفت،گاز و پتروشیمی را به ثمر رسانده و رزومه درخشانی از خود به جا گذاشته از جمل  

پاالیشگاه -پاالیشگاه آبادان-پاالیشگاه اراک-پتروشیمی خراسان-پتروشیمی اصفهان-پتروشیمی جم-پتروشیمی رازی

شرکت -عسلویه 35فاز -قرارگاه خاتم االنبیا-شرکت ساختار فردا-مجتمع پارس جنوبی-پاالیشگاه کرمانشاه-اصفهان

سه عمران ساحل و ...موس-پروژه برج سازی پیشگام-نفت و گاز پارس جنوبی  

سال: 53از جمله دستاوردهای ما در این   

 تولید اتصاالت فشارقوی اعم از زانو،سه راه،بوشن و نیم بوشن،نیپل،سوییچ نیپل،مهره ماسوره،مغزی،تبدیل و ...از

واستنلس استیل.  - A105 جنس فوالد 

  06ران در دهه اولین تولید کننده اتصاالت فشارقوی تردولت،ساکولت و ولدولت در ای-

F11,F22,LF2 اولین تولید کننده اتصاالت آلیاژی-   

دریافت لوح تقدیر از پاالیشگاه شازند اراک  جهت حسن انجام کار-  

 از جمله فعالیت ما به غیر از تامین کاال میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

امکان سفارش ساخت در تدارکات بر اساس نیازها و خواسته های کارفرما-   

امکان مشاوره و همکاری در خصوص برآورد مبلغ اولیه پیمان پروژه های در حال تعریف-  

امکان واردات کاال با داشتن اطالعات وسیع و همکاری گسترده با بازار خارج از کشور-  

EPCبه عنوان تامین کننده کاال  کان مشارکت در پروژه هایام-   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اجناس قابل ارائه توسط فرداد پاالیش:

 :(pipe).انواع لوله3

شهههامل  (stainless steel pipe)،لولهههه اسهههتنلس اسهههتیل(heat resisting pipe)لولهههه آتشهههخوار

A304وA316لولههه هههای مانیسههمان، (seamless pipe) لولههه هههای 6،306،،6،،06در انههواع رده هههای ،

 carbon)شهامل لولهه ههای جوشهی درزدار سهبک و سهنگین ،لولهه ههای کهربن اسهتیل  (welded pipe)درزدار

steel pipe)مانیسهمان ،لوله های گالوانیزه شهامل گهالوانیزه سهبک و سهنگین،لوله ههای (API 5L A106) لولهه،

ی و الیههه،تک الیههه،پلی اتههیلن رزوه ا5 ،لولههه هههای پلیمههری شههامل لولههه هههای (pipe batteer)هههای داربسههتی

 جوشی،پوش فیت،پلیکا و ....

 : (valve).انواع شیرآالت0

 و ... از قبیل : قابل کنترل با دست ،برق،پنوماتیک،هیدرولیکی،آمونیاکی

 ball)،شهیر تهوپی(needle valve)سهوزنی ،شهیر(gate valve)کشهویی شهیرشهیرآالت برنجی،شهیرآالت ددنی،

(valve،شههیر اطمینههان(safety valve)شیرفشارشههکن،(pressure reducing valve)  شههیر تنظههیم ، 

شهیر ، (strainer)شهیر صهافی، (butterfly valve)،شیر پروانه ای(pressure regulative valve)فشار

 snap)، شهیر فنهری  (globe valve)، شهیر بشهقابی) (lock valve، شهیر قفلهی(stop valve)قطهع کننهده 

(action valveشههیر دههاقویی ،(clack valve) شههیر خودکههار ،(check valve)شههیر سههوپاپی،(globe 

(valve،شیر آتش نشانی(fire hydrant)شیر باالنس استاتیک و داینامیک و، .... 

  (fitting):.انواع اتصاالت5

 ایه دنهههههداتصهههههاالت ،(butt welding)اتصهههههاالت جوشهههههی(seamless fitting)اتصهههههاالت مانیسهههههمان

اتصههاالت ،(socket weld)دسههاکت ولهه،(stainless steel)اتصههاالت اسههتنلس اسههتیل،(screwed)فشههارقوی

 تالیه،اتصهاال 3دنهده ای گالوانیزه،اتصهاالت اتصهاالت ،(flange fitting) اتصاالت فلنجهی(thereaded)رزوه ای

 و.... از قبیل:تک الیه،اتصاالت پلی اتیلن،اتصاالت پوش فیت 

،تبههههدیل غیههههر هههههم (cone reducer)،تبههههدیل هههههم مرکههههز(cross)،دهههههارراه(tee)راه،سههههه (elbow)زانههههو

بوشن و نیم بوشن،دپقی،مغزی،روپیچ توپیچ،مهره ماسوره،درپوش،اتصاالت فشهار (eccentric reducer)مرکز

 تردولت،ساکولت و ردولت و ....قوی شامل 

 



 

 

 

 

 :(trap).انواع تله بخار،

 ،ترموستاتیک،ترمودینامیک و ....(float trap)،فلوتر(bucket trap)از نوع:باکت

واشههر نسوز،واشههر نسههوز سیمدار،گسههکت .انههواع ترمومتر،نههوار هههای عههایق بندی،واشههر هههای کلینگریههت و گسکت،3

 الکترودهای جوشکاری،لرزه گیر های آکاردئونی،الستیکی مهار دار و بدون مهار و...اسپیرال وند،

 س های مختلف از قبیل:با سایز و کال(flange) .انواع فلنج0

 welding)فلهههههنج لهههههب دار، (tongue&groove)فلهههههنج شهههههیار و زبانهههههه،(flat face)فلهههههنج تخهههههت

(neckاسههههلیپون،(slip-on)رینگههههی،(ring flange)ولههههد ،فلههههنج سههههاکت(socket welding) فلههههنج 

 ...و فلنج کور عینکی،فلنج دنده ای رزوه ای(blind)کور

 از قبیل: میلگرد،تیرآهن،نبشی،قوطی،ورق،دهارپهلو و شش بر. .انواع آهن آالت ساختمانی و صنعتی0

 بولت،استاد بولت،یوبولت،آی بولت،کربی،شیروانی،آلنو مهره گالوانیزه، پیچ.انواع پیچ و مهره:،

.انواع شیرآالت واتصاالت مربوط به مواد غذایی و شیمیایی از قبیل:شیر های دوراهی و سه راههی پنوماتیک،شهیر 9

 دار اسپانیایی،مهره ماسوره،زانو،سه راه و لوله فابریک. پروانه کالچ

.انههواع عههایق هههای حرارتههی و رطههوبتی از قبیل:پشههم شیشه،پشههم سههنا،نوار پرایمر،نههوار آلتن،رنهها پرایمر،سههیم 36

 عایق بندی، پولیول و ایزوسیانات

،پلهی پروپلین،پلیکها و برنجهی توضیح اینکه نوع جنس موارد یاد شده از کربن اسهتیل ،اسهتنلس اسهتیل،ددن،پلی اتیلن

 می باشد.AISI.ANSI.S.S JIS.DIN.AFNOR.ASTMبوده و مطابق با استاندارد های جهانی 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


