
هاگتسد عاوناگوــــلاتاک

کِتزارآ تاعیامنکرپ

 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
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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

تاعیام نکرپ یاه هاگتسد

 هدافتـساعيام فورظ عاونا ای و اه یرطب ندرک رپ یارب هک تسا یدنب هتسب هاگتسد یعون ،عيام نکرپ هاگتسد

 و یـيوراد ،یيایمیـش داوم ،یشیارآ ،یندیشون ،یياذغ داوم دننام یفلتخم فراصم یارب نآ زا ناوت یم .دوش یم

 مزيناـکم هـب هـجوت اـب هـک تـسا دوـجوم رازاـب رد عياـم هدننکرپ یاه هاگتسد زا یفلتخم عاونا .درک هدافتسا هريغ

.تسا توافتم هريغ و تعرس ،راک
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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
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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
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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
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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

یتسددرکلمع

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
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دصرد۰.۵هاگتسدتقد

ناونع

لزانکتلزاندادعت

کیتامونپلوفدرکلمع

هقیقدردفرظ۶۰یلا۲۰ندرکرپتعرس

رتیل۱۰فیقمجح




