
گوـــــــلاتاک
تالوــصحم
کـــــــــِتزارآ

 دـعب ،لامـش یناهفـصا یفرـشا ،کـنوپ ،نارهت

۱ دحاو ،۱۵ کالپ ،مود هچوک ،شیاین هارگرزب زا

۰۹۱۲۲۱۵۶۰۱۲/۰۲۱۴۴۸۵۶۸۵۶info@araztec.com

۱۴۰۱

www.araztec.com

یدنب هتسب تازیهجت و تالآ نیشام هدننک دراو



هاگـــتسد عاونا

تاــعیامنکرپ
تاعیام نکرپ یاه هاگتسد

 یدـنب هتـسب هاگتـسد یعوـن ،عيام نکرپ هاگتسد

فورـظ عاوـنا ای و اه یرطب ندرک رپ یارب هک تسا

 یارــب نآ زا ناوــت یــم .دوــش یــم هدافتــسا عياــم

 ،یندیــشون ،یياذــغ داوــم دــننام یــفلتخم فراــصم

 هدافتـسا هريغ و یيوراد ،یيایمیش داوم ،یشیارآ

هدـــننکرپ یاـــه هاگتـــسد زا یـــفلتخم عاوـــنا .درـــک

 مزيناکم هب هجوت اب هک تسا دوجوم رازاب رد عيام

.تسا توافتم هريغ و تعرس ،راک

www.araztec.com|



www.araztec.com|

تاـــــعیامنکرپ

کیتامونپ ظیلغ تاعیام نکرپ

: F1Code

Capacity: 50-500 ml

کیتامونپ ظیلغ تاعیام نکرپ

Code: F2
Capacity: 100-1000 ml

کیتامونپ ظیلغ تاعیام نکرپ

: F3Code

Capacity: 500-3000 ml

لاتیجیدقيقر تاعیام نکرپ

F4 Code
Capacity: 5-3500 ml

: F5Code
Capacity: 5-3500 ml

لاتیجیدقيقر تاعیام نکرپلاتیجیدقيقر تاعیام نکرپ

: F6Code
Capacity: 5-3500 ml
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: F7Code

Capacity: 5-60 ml

کیتامونپ لوف تاعیام نکرپیتسد تاعیام نکرپ

: F8Code

Capacity: 5-60 ml



کیتامونپ ظیلغ تاعیام نکرپ

: F1Code

Capacity: 50-500 ml

www.araztec.com|

ناونع

ناونع
مرگولیک۳۵نزو

رتمیتناس۹۵*۲۸*۴۵داعبا

زاف کتیفرصمقرب

هقیقدردفرظ۶۰یلا۳۰نکرپتعرس

تاحیضوت

دصرد۱هاگتسدتقد

ناونع

رتمیلیم۵۰۰یلا۵۰تاعیامندرکرپتیلباق

کیتامونپدرکلمع

لیتسامامتهندبسنج

لزانکتلزاندادعت



کیتامونپ ظیلغ تاعیام نکرپ

Code: F2

Capacity: 100-1000 ml

www.araztec.com|

مرگولیک۴۰نزو

رتمیتناس۲۵*۳۷*۷۵داعبا

زاف کتیفرصمقرب

هقیقدردفرظ۶۰یلا۳۰نکرپتعرس

تاحیضوت

دصرد۱هاگتسدتقد

ناونع

رتمیلیم۱۰۰۰یلا۱۰۰تاعیامندرکرپتیلباق

کیتامونپدرکلمع

لیتسامامتهندبسنج

لزانکتلزاندادعت



کیتامونپ ظیلغ تاعیام نکرپ

: F3Code

Capacity: 500-3000 ml
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ناونع
مرگولیک۴۵نزو

رتمیتناس۱۳۰*۳۴*۸۵داعبا

زاف کتیفرصمقرب

هقیقدردفرظ۶۰یلا۳۰نکرپتعرس

تاحیضوت

دصرد۱هاگتسدتقد

ناونع

رتمیلیم۳۰۰۰یلا۵۰۰تاعیامندرکرپتیلباق

کیتامونپدرکلمع

لیتسامامتهندبسنج

لزانکتلزاندادعت



مرگولیک۴.۵نزو

رتمیتناس۳۵*۲۷*۱۵داعبا

زاف کتیفرصمقرب

هقیقدردرتیل۳یلا۲عيامنايرجرثکادح

تاحیضوت

F4 Code

Capacity: 5-3500 ml
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دصرد۰.۵هاگتسدتقد

تمیق   وئدیو هدهاشم

ناونع

تمیق   وئدیو هدهاشم

ینوکیلیسگنلیشهارمههبلیتساهندبسنجهندبسنج

لزانکتلزاندادعت

تاو۳۰ناوت

رتم۲شکمهلصافرثکادح

درادراکدوخهظفاح

لاتیجیدقيقر تاعیام نکرپ

https://araztec.com/p/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%da%a9%d9%86-%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%82%db%8c%d9%82/


مرگولیک۸.۵نزو

رتمیتناس۳۵*۲۷*۱۵داعبا

زاف کتیفرصمقرب

هقیقدردرتیل۶یلا۴عيامنايرجرثکادح

تاحیضوت

: F5Code

Capacity: 5-3500 ml

www.araztec.com|

دصرد۰.۵هاگتسدتقد

تمیق   وئدیو هدهاشم

ناونع

تمیق   وئدیو هدهاشم

ینوکیلیسگنلیشهارمههبلیتساهندبسنجهندبسنج

لزانودلزاندادعت

تاو۶۰ناوت

رتم۲شکمهلصافرثکادح

درادراکدوخهظفاح

لاتیجیدقيقر تاعیام نکرپ

https://araztec.com/p/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%da%a9%d9%86-%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%82%db%8c%d9%82/


لاتیجیدقيقر تاعیام نکرپ

مرگولیک۴.۵نزو

رتمیتناس۳۵*۲۷*۱۵داعبا

زاف کتیفرصمقرب

هقیقدردرتیل۳یلا۲عيامنايرجرثکادح

تاحیضوت

: F6Code

Capacity: 5-3500 ml
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دصرد۰.۵هاگتسدتقد

ناونع

ینوکیلیسگنلیشهارمههبلیتساهندبسنجهندبسنج

لزانکتلزاندادعت

تاو۳۰ناوت

رتم۲شکمهلصافرثکادح



: F7Code

Capacity: 5-60 ml
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ناونع

یتسد تاعیام نکرپ

مرگولیک۱۵نزو

رتمیتناس۷۰*۲۷*۲۷داعبا

هقیقدردرتیل۶۰یلا۵تاعیامندرکرپتیلباق

تاحیضوت

دصرد۰.۵هاگتسدتقد

لزانکتلزاندادعت

یتسدوکیتامونپدرکلمع

هقیقدردفرظ۶۰یلا۵ندرکرپتعرس

رتیل۱۰فیقمجح

 تاـعطق رياـس و فـیق و کیتاتـسا ورتکلا گنر اب دالوف زا یساشهندبسنج

304 لیتسا زا عيام اب سامت رد

لزانکتلزاندادعت



کیتامونپ لوف تاعیام نکرپ

مرگولیک۱۰نزو

رتمیتناس۷۰*۲۷*۲۷داعبا

هقیقدردرتیل۶۰یلا۵تاعیامندرکرپتیلباق

تاحیضوت

: F8Code

Capacity: 5-60 ml

www.araztec.com|

دصرد۰.۵هاگتسدتقد

ناونع

لزانکتلزاندادعت

کیتامونپلوفدرکلمع

هقیقدردفرظ۶۰یلا۲۰ندرکرپتعرس

رتیل۱۰فیقمجح
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فرــصمرپ زا یــکیهــشاس نکرــپ هاگتــسد

 عيانــص یدــنب هتــسب رد اــه هاگتــسد نيرــت

 ، یـــــشیارآ یتـــــشادهب ،یـــــيوراد ،یياذـــــغ

 رددربراـــکرپ هـــتبلا و دـــشاب یـــم یيایمیـــش

 و اـهالاک یدـنب هتسب لابند هب هک یعیانص

 راـب کـی کــچوک یاـه هتـسب تروص هب داوم

هدافتـــسا دنتـــسه فرـــصم دـــنت و فرـــصم

.دوشیم

هاگـــتسد عاونا

هشاــــسنکرپ
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هشاــــــسنکرپ

قيقر تاعیام هشاس نکرپ

تخود فرط۳
Code: S1
Capacity: 0-200g

قيقر تاعیام هشاس نکرپ

لیس کب
Code: S2

Capacity: 0-200g

۳ظیـلغ تاـعیامهشاسنکرپ

تخود فرط
: S3Code

Capacity: 5-50g

ظیــلغ تاــعیامهــشاسنکرــپ

تخود فرط۳

: S4Code
Capacity: 10-100g

ظیــلغ تاــعیامهــشاسنکرــپ

لیسکب
: S5Code

Capacity: 5-50g

 ظیــلغ تاــعیامهــشاسنکرــپ

لیسکب

: S6Code

Capacity: 10-100g
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 لوـنارگ و ردوـپهشاس نکرپ

تخود فرط۳
Code: S7
Capacity: 0-100g

 لونارگ و ردوپهشاسنکرپ

)یدادم( لیسکب
Code: S8

Capacity: 0-100g

لوـنارگ و ردوـپهـشاس نکرپ

لیسکب
: S9Code

Capacity : 5-500g



تخود فرط۳ قيقر تاعیامهشاسنکرپ

نيزوت هدودحم

رتمیتناس۱۴۸*۵۶*۴۵داعبا

تاو۵۰۰تردق

تلو۲۲۰/۱۱۰ژاتلو

تاحیضوت

Code: S1

Capacity: 0-200g

www.araztec.com|

رتمیتناس۳۲-۱۸ملیفضرع

ناونع

لیتساهندبسنج

مرگ۲تقد

هقیقدردهشاس۴۰-۱۵تعرس

...ولکلا،ایوسسس،ريشیدنبهتسبلباقداوم

مرگ۰-۲۰۰



لیسکب قيقر تاعیامهشاسنکرپ

نيزوت هدودحم

رتمیتناس۱۴۸*۵۶*۴۵داعبا

تاو۵۰۰تردق

تلو۲۲۰/۱۱۰ژاتلو

تاحیضوت

Code: S2

Capacity: 0-200g
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رتمیتناس۳۲-۱۸ملیفضرع

ناونع

لیتساهندبسنج

مرگ۲تقد

هقیقدردهشاس۴۰-۱۵تعرس

...ولکلا،ایوسسس،ريشیدنبهتسبلباقداوم

مرگ۰-۲۰۰



تخود فرط۳ظیلغ تاعیامهشاسنکرپ

نيزوت هدودحم

رتمیتناس۱۹۵*۱۱۵*۵۵داعبا

تاو۵۰۰تردق

تلو۲۲۰/۱۱۰ژاتلو

تاحیضوت

: S3Code

Capacity: 5-50g
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رتمیتناس۲۰-۶ملیفضرع

ناونع

لیتساهندبسنج

مرگ۲تقد

هقیقدردهشاس۴۰-۱۵تعرس

...ونوجعم،هجوگسس،لکلا،ایوسسس،ريشیدنبهتسبلباقداوم

مرگ۵-۵۰

۵



تخود فرط۳ظیلغ تاعیامهشاسنکرپ

نيزوت هدودحم

رتمیتناس۱۹۵*۱۱۵*۵۵داعبا

تاو۵۰۰تردق

تلو۲۲۰/۱۱۰ژاتلو

تاحیضوت

: S4Code

Capacity: 10-100g
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رتمیتناس۲۰-۶ملیفضرع

ناونع

لیتساهندبسنج

مرگ۲تقد

هقیقدردهشاس۴۰-۱۵تعرس

...ونوجعم،هجوگسس،لکلا،ایوسسس،ريشیدنبهتسبلباقداوم

مرگ۱۰-۱۰۰

۵



لیسکب ظیلغ تاعیامهشاسنکرپ

نيزوت هدودحم

رتمیتناس۱۹۵*۱۱۵*۵۵داعبا

تاو۵۰۰تردق

تلو۲۲۰/۱۱۰ژاتلو

تاحیضوت

: S5Code

Capacity: 5-50g
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رتمیتناس۲۰-۶ملیفضرع

ناونع

لیتساهندبسنج

مرگ۲تقد

هقیقدردهشاس۴۰-۱۵تعرس

...ونوجعم،هجوگسس،لکلا،ایوسسس،ريشیدنبهتسبلباقداوم

مرگ۵-۵۰

۵



لیسکب ظیلغ تاعیامهشاسنکرپ

www.araztec.com|

نيزوت هدودحم

رتمیتناس۱۹۵*۱۱۵*۵۵داعبا

تاو۵۰۰تردق

تلو۲۲۰/۱۱۰ژاتلو

تاحیضوت

رتمیتناس۲۰-۶ملیفضرع

ناونع

لیتساهندبسنج

مرگ۲تقد

هقیقدردهشاس۴۰-۱۵تعرس

...ونوجعم،هجوگسس،لکلا،ایوسسس،ريشیدنبهتسبلباقداوم

مرگ۱۰-۱۰۰

: S6Code

Capacity: 10-100g

۶



تخود فرط۳ لونارگ و ردوپهشاس نکرپ

نيزوت هدودحم

رتمیتناس۱۴۸*۴۵*۴۵داعبا

تاو۵۰۰تردق

تلو۲۲۰/۱۱۰ژاتلو

تاحیضوت

Code: S7

Capacity: 0-100g
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رتمیتناس۲۰-۶ملیفضرع

ناونع

لیتساهندبسنج

مرگ۲تقد

هقیقدردهشاس۴۰-۱۵تعرس

لونارگوردوپیدنبهتسبلباقداوم

مرگ۰-۱۰۰



)یدادم( لیسکب لونارگ و ردوپهشاسنکرپ

نيزوت هدودحم

رتمیتناس۱۴۸*۴۵*۴۵داعبا

تاو۵۰۰تردق

تلو۲۲۰/۱۱۰ژاتلو

تاحیضوت

Code: S8

Capacity: 0-100g
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رتمیتناس۲۰-۶ملیفضرع

ناونع

لیتساهندبسنج

مرگ۲تقد

هقیقدردهشاس۴۰-۱۵تعرس

لونارگوردوپیدنبهتسبلباقداوم

مرگ۰-۱۰۰



لیسکب لونارگ و ردوپهشاس نکرپ

نيزوت هدودحم

رتمیتناس۱۷۲*۶۶*۵۵داعبا

تاو۵۰۰تردق

تلو۲۲۰/۱۱۰ژاتلو

تاحیضوت

: S9Code

Capacity : 5-500g
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رتمیتناس۳۲-۱۸ملیفضرع

ناونع

لیتساهندبسنج

مرگ۲تقد

هقیقدردهشاس۳۵-۱۵تعرس

لونارگوردوپیدنبهتسبلباقداوم

مرگ۵-۵۰۰



هاگــــــــتسدعاوــــــــــنا

لونارگ و ردوپنکرپ
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یهاگتــسد هــب یردوــپ نکرــپ هاگتــسد

 ناوـت یم نآ کــمک اـب هــک دوـش یم هتفگ

یدنب هتـــسب ار یـــضعب و اـــهردوپ عاوـــنا

 نــــيا هــــک دیــــشاب هتــــشاد هــــجوت .درــــک

دربراــــک یــــفلتخم فراــــصم رد هاگتــــسد

 رازاــــــب رد نآ زا یــــــفلتخم عاوــــــنا و دراد

تسا دوجوم
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لونارگ و ردوپنکرپ

لونارگ و ردوپ نکرپ

: FP1Code

Capacity: 2-200 gr



لونارگ و دروپ نکرپ
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نزو

رتمیتناس۶۰*۴۲*۳۲داعبا

مرگ۲-۲۰۰

هقیقدردراب۲۵یلا۱۰نکرپتعرس

تاحیضوت

)درادیگتسبداومهب(مرگ۰.۳-۰هاگتسدتقد

ناونع

نزخمتیفرظ

: FP1Code

Capacity: 2-200 gr




