
 
 شرکت تحقیقات و توسعه صنعتی زانیج

 108410شماره ثبت                                      با مسئولیت محدود

 از وزارت صنایع 813192دارندة پروانۀ تحقیقات صنعتی به شماره 

                    

 

     

صنعتی زانیج             سعه  ت و تو ت تحقیقا  شرک
 2واحد  - 16شماره  –غربی  188نبش خیابان  – 121خیابان  –تهران پارس  –تهران  دفتر مرکزي :

    0912  171  4611 مراه :ه         021 - 7729  9230 فکس :        021 - 7729  9228 ~ 30 :تلفن  

 16538 - 73991کد پستی: 
  1809ة شمار –بلوار کوثر  –سایت فناوران  –شهرك صنعتی خاوران  –جاده خاوران  –تهران  ه :کارخان

    0912  722  3400 مراه :ه         021 - 3328  1403 فکس :         021 - 3328  1401 ~ 3 :تلفن  
 

ZANIDJ Industrial R&D Co. Ltd. 
Office: Suit No.2 – No.16 – Cross St. 121 & 188 W – Tehran Pars – Tehran 

Tel.: +98-21-7729 9228 ~ 30   Fax: +98-21-7729 9230   Mobile: +98-912 171 4611 
Factory: No.1809 – Kousar Boulevard – Khavaran Guild Town – Khavaran Road – Tehran 

Tel.: +98-21-3328 1401 ~ 3    Fax: +98-21-3328 1403    Mobile: +98-912 722 3400 
Tehran – Iran  

Web Site : www.zanidj.com           E-Mail : zanidj@gmail.com  ,  info@zanidj.com 

 
 
 
 
 
 

صنعتی زانیج سعه  ت و تو ت تحقیقا با بیش از بیست سال تجربه مفید در تحقیقات کاربردي در زمینۀ طراحی و ساخت ،  شرک
نمایندگی فروش محصوالت و تجهیزات به عنوان افتخار دارد تجهیزات تست و کنترل مرغوبیت و ماشین آالت خاص خط تولید 

  .، در خدمت صنایع مختلف کشور ایران باشد LENPUREتست و کنترل مرغوبیت شرکت 

 : LENPUREمعرفی شرکت 

، شرایط ، رطوبتی، برودتیمحفظه هاي تست حرارتیو معتبر ترین تولید کننده ترین گبزر،  ) LENPURE (نپیور لِشرکت 
، کیفیت ساخت بسیار اروپا CEاستاندارد  بودن دارابا محصوالت این شرکت . در کشور چین می باشدو . . . سالت اسپري  ،محیطی

صادر اروپایی، آمریکا ور هاي ـدنیا از جمله کشورهاي ـاري از کشـیک ساله و خدمات پس از فروش مناسب به بسینتی ا، گارباال 
 می گردد. 

 

 

 

 

  

 

 

 

شرکت، کاتالوگ هاي مشخصات فنی مندرج در ئۀ محصوالت استاندارد خود مطابق با ضمن ارا LENPUREشرکت 
زمان ممکن، باالترین کیفیت و با قیمت هاي حداقل  درنظر مشتریان محترم را  آمادگی طراحی و ساخت تجهیزات سفارشی مورد

 .داردمناسب 

  از دیگر محصوالت این شرکت می باشند.  تست ضربهو همچینن  ات با سیستم کنترل کامپیوتريتست ارتعاشتجهیزات 

 
  
 
 
 
 

 می باشد . نپیور شرکت لِنیز از دیگر محصوالت  ، برودتی و سالت اسپري در ابعاد بسیار بزرگحرارتیتست محفظه هاي 
 
 
 
 
 
 
 

  .مراجعه نمایید ) .com.lenpurewww( نپیورلِیا به سایت شرکت وده با این شرکت تماس حاصل فرم ،براي کسب اطالعات بیشترطفاً ل


