باسالم
موضوع  :معرفي تجهيزات و محصوالت تحت نمایندگي شرکت فن تجارت تاراني
احتراماً باطالع ميرساند تجربه مدیریت این بازرگاني در خصوص فروش و خدمات پس از فروش تجهيزات
هتلداری ،بيمارستاني و نظافتي صنعتي به سالهای 2891ميالدی برابر با  2632بر مي گردد و خوشبختانه
توانسته ایم با گرد هم آوردن محصوالت مطرح دنيا و ساخت کارخانجات موفق اروپایي در خدمت مشتریان
گرانقدر باشيم همچنين همه ساله با اضافه کردن تجهيزات نوین هميشه پيشتاز معرفي بهترین تجهيزات
هتلداری  ،بيمارستاني و تمييز کننده های صنعتي بوده ایم از جمله پروژه های مهم کشوری اخير که باعث
افتخار این بازرگاني و ایران و ایرانيان است مي توان به بازسازی پروژه اجالس سران در تهران و فروش مجدد
و نصب مجدد موکت ها و پارچه دیواری های آن و نيز اولين گروه هتلهای زنجيره ای  IBISو  Novotelدر
مکان فرودگاه بين المللي در بخش های مختلف هتل اشاره کرد .شایان ذکر است این مجموعه تواما" در حال
ارائه خدمات به مشتریان قدیمي و جدید خود مي باشد .این بازرگاني عهده دار نمایندگي فروش و خدمات
بعد از فروش تجهيزات کارخانجات مختلف به شرح ذیل مي باشد :
 .2تجهيزات نظافتي شامل انواع جاروبرقي های هتلي و صنعتي  ،مکنده های آب و خاك  ,ساخت کارخانه
 – Elseaایتاليا .
 .1انواع جاروها و مکنده های صنعتي  ،پوليشر کف  ،کف شوی و خشك کن همزمان ساخت کارخانه
 –TSMایتاليا .
 .6موکت شوی  POWER-FLITبا کيفيت بسيار باال و کارکرد طوالني ساخت کشور آمریکا .
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انواع موکت نسوز  ،آنتي استاتيك دائمي  ،مخصوص اماکن پر رفت و آمد در هفت نوع مختلف با طرح و
رنگهای متنوع حتي طراحي موکت طبق نظر کارفرمایان محترم برای هتلها  ,سالن های همایش  ,سينما
و اماکن عمومي ساخت کارخانه  - EGEدانمارك .

 .5پارچه دیواری با عرض  172و  192سانتيمتر ( ارتفاع اتاق و راهرو ) بدون درز  ،نسوز  ،آنتي استاتيك
دائمي  ،مقاوم در مقابل کشش و خراش  222 ،در صد قابل شستشو ساخت کارخانجات

- Escolys

بلژیك .
 .3پارچه های دیواری با عرض  72و  82سانتي متر ،نسوز  ،آنتي باکتریال ،آنتي استاتيك ،کامال قابل
شستشو در طرح های بسيار جذاب و متنوع ساخت کارخانه  Asanderusبلژیك.
 .7دستگاه باالبر عنکبوتي  ،کم حجم ،با قدرت مانوور باال  ،تا ارتفاع  16متر عمودی و  21متر افقي  ،با
گردش  632درجه  ،با سيستم باطری و برق یا برق و موتور بنزیني  ،دارای  4پای عنکبوتي جهت قرار
گيری در محيط های ناهموار .در  1حالت عمودی و افقي ساخت کارخانه  – Hinowaایتاليا .
 .9المپهای بسيار کم مصرف … LED,wall wash,با عمر بسيار طوالني بيش از  52 ،222ساعت کار
ساخت کارخانه  COMMترکيه تحت الیسنس کشور آلمان.
 .8تجهيزات رختشویخانه های صنعتي ساخت کارخانهPrimer

– اسپانيا شامل انواع ماشينهای

لباسشویي  ,خشك کن  ,اطو غلطکي و پرس با ظرفيتهای متفاوت.
 .22تجهيزات رختشویخانه های صنعتي ساخت کارخانجات  – Grandimpiantiایتاليا شامل انواع
ماشينهای لباسشویي  ،خشك کن و اطوی غلطکي .

 .22تجهيزات رختشویخانه های صنعتي ساخت کارخانجات  – LAPAUWبلژیك شامل انواع ماشينهای
لباسشویي  ،خشك کن و اطوی غلطکي .
 .21تجهيزات رختشویخانه های صنعتي ساخت کارخانجات  – VEGAهلند شامل انواع ماشينهای
لباسشویي  ،خشك کن و اطوی غلطکي .
 .26تجهيرات جانبي رختشویخانه های صنعتي شامل انواع پرس پيراهن  ،یقه و آستين  ،برای آبشویي و
خشك شویي  ،انواع ميزهای لکه گيری ،انواع مانکن های لباس ،فرم دهنده پيراهن و شلوار ،تاکن
پيراهن و  ...ساخت کارخانه  - Sidi Mondialایتاليا،
 .24تجهيزات جانبي رختشویخانه های هتلي شامل کاورزن لباس برای هر نوع البسه  ،انواع کانویر انتقال
البسه جهت سهولت در انتقال و صرفه جویي در فضا و سایر لوازم جانبي خشك شویي ساخت شرکت
 - Omnisecایتاليا.
 .25یخچالهای جذبي فاقد صدا (بدون کمپرسور) با سيستم دیفراست هوشمند در چندین مدل و اندازه
مختلف با مصرف برق فوق العاده کم و عمر طوالني ساخت کارخانجات دومتيك  - Dometicسوئد (
الکترولوکس سابق ) .
 .23انواع صندوق ایمني ميهمان در اندازه های مختلف ساخت کارخانجات  - Dometicسوئد ( الکترولوکس
سابق )
 .27انواع صندوق های ایمني ميهمان در اندازه های مختلف با قابليت کنترل از طریق سيستم بلوتوث
ميهمان جهت سهولت و اطمينان و ایمني بيشتر ساخت کارخانه  TRIOMFکشور ایتاليا .

 .29ترولي هتلي ،ترولي الندری  ،ترولي خانه داری  ،انواع تي و ماپ و ترولي نظافتي ساخت كارخانه TTS
ایتاليا.
 .28ترولي هتلي ،ترولي الندری  ،ترولي خانه داری  ،انواع تي و ماپ و ترولي نظافتي ساخت
كارخانه FANTOMترکيه .
 .12ترولي های هتلي طرح چوب و بسيار با کيفيت  ORMELساخت کشور ترکيه .
 .12کليه تجهيزات آشپزخانه های هتلي و صنعتي شامل تجهيزات آماده سازی  ،پخت  ،شستشو ساخت
کارخانه  - Modularایتاليا .
 .11تجهيزات آشپزخانه شامل تجهيزات پخت و دستگاههای ظرفشویي ساخت شرکت  – ATAایتاليا .
 .16تجهيزات لوکس آشپزخانه و رستوران هتل نظير پوليشر ليوان و کارد و چنگال و  ...ساخت کارخانه
 - Frucosolاسپانيا .
 .14چتر و سایبان در طرح ها و رنگ های متنوع و با کيفيت عالي از کارخانه  UMBROSAساخت کشور
بلژیك .

خواهشمند است در صورت نياز به اطالعات بيشتر و کاتالوگ کامل تجهيزات پيش گفته ،این بازرگاني را
مطلع نمایيد.

مایه افتخار است تا پيشينه ای از سوابق فروش محصوالت فوق الذکر را در ایران برشماریم:


مجلس شورای اسالمي

نهاد ریاست جمهوری



اجالس سران کشورهای اسالمي

 مرکز خرید سپاه پاسداران ایران



مجتمع امام خميني تهران

 بنياد شهيد و امور ایثارگران تبریز



سازمان آب و فاضالب تهران

 کتابخانه ملي جمهوری اسالمي ایران



انستيتو پاستور ایران

هتل پارسيان یزد(هتل صفایيه یزد)



برج ميالد تهران



بيمارستان عرفان



هتل قلب بيمارستان رجایي



هتل پارسيان رامسر



بيمارستان امام خميني بخش کانسر

 هتل پارسيان آزادی خزر



شرکت دخانيات جي تي آی

 شرکت نستله ایران



مهمانسرای بافت (سنگ آهن مرکزی ایران)



هتل پارس کرمان

 هتل پارس تبریز



هتل بزرگ اميرکبير اراك

 هتل دلوار بوشهر



هتل یاسوج (شهرزاد)

هتل تهراني یزد



هتل مارليك تهران

مجتمع تفریحي چمخاله



گرند هتل کيش
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هتل فدك قم



هتل آریان کيش

هتل صدف کيش



شرکت پيشرو سياحت

فدراسيون قایقراني



هتل طوبي تهران

 هتل آزادی شهرکرد



پخش هجرت

سازمان اوقاف



شرکت اسکان ایران

 هتل داریوش کيش



بانك مسکن

 هتل  5ستاره معين فومن

رستوران پسران کریم مشهد





هتل شایان کيش

هتل شهرزاد عسلویه

 فروشگاه های زنجيره ای هایپر مي



هایپر مارکت کيش

 سالن همایش کيش



داروسازی لقمان

 داروسازی جابربن حيان



مسجد جامع نيشابور

هتل آزادی یاسوج



حرم حضرت ابوالفضل (ع) کربال ی معلي

درمانگاه جواد االئمه (ع) تهران



سازمان بهداشت و درمان ماهشهر

بيمارستان امين اصفهان



بيمارستان گلسار رشت

بيمارستان شهيد رجایي تنکابن



بيمارستان محب تهران

بيمارستان مفرح تهران



بيمارستان مهدیه تهران

 هتل هویزه



بيمارستان رضوی مشهد

آستان قدس رضوی مشهد



تاالر شورای اسالمي شهر کرج

مرکز خرید مهستان کرج



رستوران گردون مهستان کرج

هتل استقالل تهران



هتلهای فرودگاه امام خميني



هتل المپيك تهران

هتل کوثر اصفهان



هتل کوثر تهران

هتل اوین تهران



هتل آزادی تهران

هتل رامتين تهران



هتل انقالب تهران

هتل سيمرغ تهران



هتل الله تهران

هتل ارم تهران



هتل اسپيناس آستارا



هتل چمران شيراز

تهران



هتل هما تهران

هتل اسپيناس تهران
هتل هما شيراز



هتل بزرگ شيراز

هتل پردیسان مشهد



هتل هما مشهد

هتل پارس مشهد



هتل یاس مشهد

هتل جواد مشهد



هتل کوثر مشهد

هتل سالم مشهد



هتل رضویه مشهد

هتل فردوس مشهد



هتل توس مشهد

هتل تهران مشهد



هتل توحيد مشهد

هتل هاني پارس خاور



هتل ثامن الحج ناجا مشهد

هتل فيروزه توس مشهد



هتل امامت مشهد

هتل هرمز بندرعباس



هتل سهند

بيمارستان امام رضا(ع) مشهد



هتل توریستي توس مشهد

مهمانسرای آستان قدس رضوی مشهد



اداره فرش آستان قدس رضوی مشهد

اداره روشنایي آستان قدس رضوی مشهد



هتل عالي قاپو اصفهان





هتل پارسيان خزر

 هتل مروارید خزر



هتل الله سرعين

 هتل گران ميراث رشيدیه

هتل بوعلي همدان

الزم به ذکر است این بازرگاني در راستای اهداف خدمت رساني خود آمادگي دارد تا محصوالت فوق الذکر
را در اختيار آن مجوعه محترم قرار دهد.
اميد آن داریم تا بتوانيم منشاء خدمتي برای آن مجموعه محترم باشيم.

با تقدیم شایسته ترین احترامات
فن تجارت تاراني

