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شرکت رنگ سازان غرب فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴، با تولید انواع رنگهای ساختمانی و صنعتی و ترافیکی در استان کرمانشــــاه، کیلومتر ۷ جاده سنندج در شرکت رنگ سازان غرب فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴، با تولید انواع رنگهای ساختمانی و صنعتی و ترافیکی در استان کرمانشــــاه، کیلومتر ۷ جاده سنندج در 

زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع آغاز کرد. این شرکت با بهرهگیری از دانش کارشناسان و متخصـصـان مجرب و تجهیزات مدرن آزمایشـگاهی و با تقویت و زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع آغاز کرد. این شرکت با بهرهگیری از دانش کارشناسان و متخصـصـان مجرب و تجهیزات مدرن آزمایشـگاهی و با تقویت و 

گســــترش واحد R&D (تحقیق و توسعه) همگام با جدیدترین تکنیکهای روز دنیا، کیفیت و مشــــتری مداری را سرلوحه کار خویش قرار داده تا بهترین گســــترش واحد R&D (تحقیق و توسعه) همگام با جدیدترین تکنیکهای روز دنیا، کیفیت و مشــــتری مداری را سرلوحه کار خویش قرار داده تا بهترین 

محصــوالت و خدمات را برای مشــتریان خود منطبق بر آخرین استانداردهای بینالمللی به ارمغان آورد و عالوه بر آن پاسخگوی نیازهای مشـــتریان طبق محصــوالت و خدمات را برای مشــتریان خود منطبق بر آخرین استانداردهای بینالمللی به ارمغان آورد و عالوه بر آن پاسخگوی نیازهای مشـــتریان طبق 

سفارش خاص نیز میباشد.سفارش خاص نیز میباشد.

با چنین رویکردی که تأمین نیازهای کمی و کیفی طیف و سیعی از مشـتریان در اولویت قرار گرفته محدوده کاری این شرکت به شرح ذیل مشــخص گردیده با چنین رویکردی که تأمین نیازهای کمی و کیفی طیف و سیعی از مشـتریان در اولویت قرار گرفته محدوده کاری این شرکت به شرح ذیل مشــخص گردیده 

است: است: 

 همکاری با اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی و دریافت گواهینامه آزمایشگاه آکرودیته همکاری با اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی و دریافت گواهینامه آزمایشگاه آکرودیته

 تولید انواع رنگهای ساختمانی، ترافیک و صنعتی تولید انواع رنگهای ساختمانی، ترافیک و صنعتی

A و  A و  پیمانکار ادارات راه و ترابری و شهرداریها در سطح کشـور برای عملیات خطکشــی رنگهای ترافیک سرد و ترافیک گرم با مجوز وزارت راه و ترابری با گرید   پیمانکار ادارات راه و ترابری و شهرداریها در سطح کشـور برای عملیات خطکشــی رنگهای ترافیک سرد و ترافیک گرم با مجوز وزارت راه و ترابری با گرید 

مجوز شهرداری تهران.مجوز شهرداری تهران.

عزم و اراده مدیران ارشد سازمان نیز طی سالیان متمادی، همواره به نحوی بوده که این مجموعه خصـــوصی را جهت توسعه و تعالی رهنمون سازد و در این عزم و اراده مدیران ارشد سازمان نیز طی سالیان متمادی، همواره به نحوی بوده که این مجموعه خصـــوصی را جهت توسعه و تعالی رهنمون سازد و در این 

راستا با ارئهی محصوالت برتر در سالهای ۸۷ و ۹۰ به عنوان واحد نمونه در استان شناخته شد.راستا با ارئهی محصوالت برتر در سالهای ۸۷ و ۹۰ به عنوان واحد نمونه در استان شناخته شد.

همچنین مفتخریم، اعالم داریم این شرکت در جهت رعایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موفق به دریافت گواهینامهی ملی رعایت حقوق مصـرف-همچنین مفتخریم، اعالم داریم این شرکت در جهت رعایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موفق به دریافت گواهینامهی ملی رعایت حقوق مصـرف-

کنندگان گردید.کنندگان گردید.

ـرکت (TUV NORD) مورد ارزیابی وکنترل قرار  ـرکت (TUV NORD) مورد ارزیابی وکنترل قرار از دیگر موفقیتهای این شرکت دریافت گواهینامهی بینالمللی ISO 9001 از سال ۱۳۸۲ که هر ساله توسـط ش از دیگر موفقیتهای این شرکت دریافت گواهینامهی بینالمللی ISO 9001 از سال ۱۳۸۲ که هر ساله توسـط ش

میگیرد و همینطور دریافت نشان بازرگانی CE در سال ۱۳۹۵ که تطابق محصول با الگوها و دستورالعملهای تعریف شده در اتحادیه اروپا را نشان میدهد.میگیرد و همینطور دریافت نشان بازرگانی CE در سال ۱۳۹۵ که تطابق محصول با الگوها و دستورالعملهای تعریف شده در اتحادیه اروپا را نشان میدهد.

شرکت رنگ سازان غرب فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴، با تولید انواع رنگهای ساختمانی و صنعتی و ترافیکی در استان کرمانشــــاه، کیلومتر ۷ جاده سنندج در 

زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع آغاز کرد. این شرکت با بهرهگیری از دانش کارشناسان و متخصـصـان مجرب و تجهیزات مدرن آزمایشـگاهی و با تقویت و 

گســــترش واحد R&D (تحقیق و توسعه) همگام با جدیدترین تکنیکهای روز دنیا، کیفیت و مشــــتری مداری را سرلوحه کار خویش قرار داده تا بهترین 

محصــوالت و خدمات را برای مشــتریان خود منطبق بر آخرین استانداردهای بینالمللی به ارمغان آورد و عالوه بر آن پاسخگوی نیازهای مشـــتریان طبق 

سفارش خاص نیز میباشد.

با چنین رویکردی که تأمین نیازهای کمی و کیفی طیف و سیعی از مشـتریان در اولویت قرار گرفته محدوده کاری این شرکت به شرح ذیل مشــخص گردیده 

است: 

 همکاری با اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی و دریافت گواهینامه آزمایشگاه آکرودیته

 تولید انواع رنگهای ساختمانی، ترافیک و صنعتی

A و   پیمانکار ادارات راه و ترابری و شهرداریها در سطح کشـور برای عملیات خطکشــی رنگهای ترافیک سرد و ترافیک گرم با مجوز وزارت راه و ترابری با گرید 

مجوز شهرداری تهران.

عزم و اراده مدیران ارشد سازمان نیز طی سالیان متمادی، همواره به نحوی بوده که این مجموعه خصـــوصی را جهت توسعه و تعالی رهنمون سازد و در این 

راستا با ارئهی محصوالت برتر در سالهای ۸۷ و ۹۰ به عنوان واحد نمونه در استان شناخته شد.

همچنین مفتخریم، اعالم داریم این شرکت در جهت رعایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موفق به دریافت گواهینامهی ملی رعایت حقوق مصـرف-

کنندگان گردید.

ـرکت (TUV NORD) مورد ارزیابی وکنترل قرار  از دیگر موفقیتهای این شرکت دریافت گواهینامهی بینالمللی ISO 9001 از سال ۱۳۸۲ که هر ساله توسـط ش

میگیرد و همینطور دریافت نشان بازرگانی CE در سال ۱۳۹۵ که تطابق محصول با الگوها و دستورالعملهای تعریف شده در اتحادیه اروپا را نشان میدهد.

Rangsazan Gharb Co. started its activity in 1995 with Rangsazan Gharb Co. started its activity in 1995 with 

producing various constructions, industrial and traffic producing various constructions, industrial and traffic 

paints in 7 km of Sanandaj highway of Kermanshah paints in 7 km of Sanandaj highway of Kermanshah 

province, in an area of 10,000 square meters. By using the province, in an area of 10,000 square meters. By using the 

knowledge of experts and specialists and modern knowledge of experts and specialists and modern 

laboratory equipment and by the strengthening and laboratory equipment and by the strengthening and 

expansion of research and development unit with new expansion of research and development unit with new 

techniques, the company has put the quality and customer techniques, the company has put the quality and customer 

focus into action in order to bring the best products and focus into action in order to bring the best products and 

services with latest international standards to its services with latest international standards to its 

customers, and also it meets the customer's requirements customers, and also it meets the customer's requirements 

according to specific order.according to specific order.

With such an approach that supplying the quantitative and With such an approach that supplying the quantitative and 

qualitative needs of a wide range of customers, the qualitative needs of a wide range of customers, the 

working area of this company is described as follows:working area of this company is described as follows:

 Co-operating with Standard & Industrial Research  Co-operating with Standard & Industrial Research 

department and getting the Accredited Laboratory department and getting the Accredited Laboratory 

CertificateCertificate

 Producing various constructions, industrial and traffic  Producing various constructions, industrial and traffic 

paintspaints

 Contractor of Road and Transportation Departments and  Contractor of Road and Transportation Departments and 

Municipalities in whole country for drawing cold and hot Municipalities in whole country for drawing cold and hot 

color traffic lines with the license of the Ministry of Roads color traffic lines with the license of the Ministry of Roads 

and Transportation with Grade A and also Tehran and Transportation with Grade A and also Tehran 

Municipality licenseMunicipality license

The determination of senior managers of this organization The determination of senior managers of this organization 

has always been in a way to guide this private organization has always been in a way to guide this private organization 

toward development and excellence, And by providing toward development and excellence, And by providing 

better products in this field in 2008 and 2011 it was better products in this field in 2008 and 2011 it was 

recognized as a superior unit in the whole province.recognized as a superior unit in the whole province.

We are also proud to announce that the company was able We are also proud to announce that the company was able 

to achieve a national certificate of consumer rights due to to achieve a national certificate of consumer rights due to 

respect the rights of consumers and producers.respect the rights of consumers and producers.

The other achievements of this company are the The other achievements of this company are the 

international ISO 9001 certificate since 2003, which is international ISO 9001 certificate since 2003, which is 

evaluated and controlled by TUV NORD Company every evaluated and controlled by TUV NORD Company every 

year, and also receiving the CE marking certificate in 2016, year, and also receiving the CE marking certificate in 2016, 

which shows the conformity of the product with patterns which shows the conformity of the product with patterns 

and instructions defined in the European Union.and instructions defined in the European Union.
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بدأت شركة رنك سازان غرب نشــــاطھا منذ سنة ١٩٩٥م (ما بدأت شركة رنك سازان غرب نشــــاطھا منذ سنة ١٩٩٥م (ما 
يعادل ١٣٧٤ش) بإنتاج مختلف دھانات البناء والصـــــــــــناعیة يعادل ١٣٧٤ش) بإنتاج مختلف دھانات البناء والصـــــــــــناعیة 
ودھانات المرور في محافظة كرمانشــاه، الواقعة في كم ٧ من ودھانات المرور في محافظة كرمانشــاه، الواقعة في كم ٧ من 
طريق سنندج في أرض تصل مساحتھا إلى ١٠٠٠٠ متر مربع. طريق سنندج في أرض تصل مساحتھا إلى ١٠٠٠٠ متر مربع. 

ھذه الشــركة باستخدام معرفة الخبراء والمتخصــصـــین ذوي ھذه الشــركة باستخدام معرفة الخبراء والمتخصــصـــین ذوي 
الخبرة والمعدات الحديثة للمختبرات، وبتعزيز وتوســــیع وحدة الخبرة والمعدات الحديثة للمختبرات، وبتعزيز وتوســــیع وحدة 
البحث والتطوير (R&D) ومتماشــــــیا مع أحدث تقنیات العالم، البحث والتطوير (R&D) ومتماشــــــیا مع أحدث تقنیات العالم، 
جعلت الجودة وخدمة العمالء في العنوان الرئیســــــي لجدول جعلت الجودة وخدمة العمالء في العنوان الرئیســــــي لجدول 
أعمالھا حتى توفر أفضل المنتجات والخدمات لعمالئھا، تتوافق أعمالھا حتى توفر أفضل المنتجات والخدمات لعمالئھا، تتوافق 
مع أحدث المعايیر الدولیة، باإلضــــــافة إلى أن تلبّي متطلبات مع أحدث المعايیر الدولیة، باإلضــــــافة إلى أن تلبّي متطلبات 

العمالء وفقا لطلب محدد. العمالء وفقا لطلب محدد. 
وبما أن الشــــــــــــــــركة تحظى بھذا النھج الذي يمثل توفیر وبما أن الشــــــــــــــــركة تحظى بھذا النھج الذي يمثل توفیر 
االحتیاجات الكمیة والنوعیة لمجموعة كبیــرة من العمالء، فإن االحتیاجات الكمیة والنوعیة لمجموعة كبیــرة من العمالء، فإن 

نطاق عمل الشركة يكون كما يلي:نطاق عمل الشركة يكون كما يلي:
·التعاون مع دائرة القیاسیة والبحوث الصـناعیة والحصـول على ·التعاون مع دائرة القیاسیة والبحوث الصـناعیة والحصـول على 

شھادة المختبر المعتمدةشھادة المختبر المعتمدة
·إنتاج مختلف دھانات البناء والمرور والدھانات الصناعیة·إنتاج مختلف دھانات البناء والمرور والدھانات الصناعیة

·المقاولة إلدارات الطرق والمواصــــــالت، والبلديات في جمیع ·المقاولة إلدارات الطرق والمواصــــــالت، والبلديات في جمیع 
أنحاء البالد لعملیة رسم الخطوط لأللوان الباردة وخطوط المرور أنحاء البالد لعملیة رسم الخطوط لأللوان الباردة وخطوط المرور 
 A الســـــاخنة برخصـــــة وزارة الطرق والمواصالت مع الدرجة A الســـــاخنة برخصـــــة وزارة الطرق والمواصالت مع الدرجة

ورخصة بلدية طھران.ورخصة بلدية طھران.

لطالما كان عزم وقصــــــد كبار مدراء المنظمة على نحو يھدي لطالما كان عزم وقصــــــد كبار مدراء المنظمة على نحو يھدي 
ھذه المجموعة الخصــــــوصیة نحو التطوير والترقیة، وفي ھذا ھذه المجموعة الخصــــــوصیة نحو التطوير والترقیة، وفي ھذا 
الصــدد، تم تحديدھا كالوحدة المثالیة األفضــل في المحافظة الصــدد، تم تحديدھا كالوحدة المثالیة األفضــل في المحافظة 
من خالل تقديم منتجات رائعة في ســنتي ٢٠٠٨ و٢٠١١م (ما من خالل تقديم منتجات رائعة في ســنتي ٢٠٠٨ و٢٠١١م (ما 

يعادل ١٣٨٧ و١٣٩٠ش).يعادل ١٣٨٧ و١٣٩٠ش).
كما أننا فخورون بإعالن أن الشـركة تمكنت من الحصــول على كما أننا فخورون بإعالن أن الشـركة تمكنت من الحصــول على 
الشھادة الوطنیة لمراعاة حقوق المستھلكین من أجل مراعاة الشھادة الوطنیة لمراعاة حقوق المستھلكین من أجل مراعاة 

واحترام حقوق المستھلكین والمصنعین.واحترام حقوق المستھلكین والمصنعین.
ومن اإلنجازات األخرى لھذه الشـــــركة ھي الحصـــــول على ومن اإلنجازات األخرى لھذه الشـــــركة ھي الحصـــــول على 
شــــــھادة ISO 9001 الدولیة منذ ســــــنة ٢٠٠٣م (ما يعادل شــــــھادة ISO 9001 الدولیة منذ ســــــنة ٢٠٠٣م (ما يعادل 
١٣٨٢ِش)، والتي يتم تقییمھا ومراقبتھا سنويا من قبل شركة ١٣٨٢ِش)، والتي يتم تقییمھا ومراقبتھا سنويا من قبل شركة 
TUV NORD)، وكذلك الحصـــــول على عالمة CE التجارية في TUV NORD)، وكذلك الحصـــــول على عالمة CE التجارية في 

ســــنة ٢٠١۶م (ما يعادل ١٣٩۵ش) والتي تمثل توافق المنتج                     ســــنة ٢٠١۶م (ما يعادل ١٣٩۵ش) والتي تمثل توافق المنتج                     
..        مع األ١نماط والتعلیمات المحددة في االتحاد األوروبي.        مع األ١نماط والتعلیمات المحددة في االتحاد األوروبي.

          عن الشركة:

بدأت شركة رنك سازان غرب نشــــاطھا منذ سنة ١٩٩٥م (ما 
يعادل ١٣٧٤ش) بإنتاج مختلف دھانات البناء والصـــــــــــناعیة 
ودھانات المرور في محافظة كرمانشــاه، الواقعة في كم ٧ من 
طريق سنندج في أرض تصل مساحتھا إلى ١٠٠٠٠ متر مربع. 

ھذه الشــركة باستخدام معرفة الخبراء والمتخصــصـــین ذوي 
الخبرة والمعدات الحديثة للمختبرات، وبتعزيز وتوســــیع وحدة 
البحث والتطوير (R&D) ومتماشــــــیا مع أحدث تقنیات العالم، 
جعلت الجودة وخدمة العمالء في العنوان الرئیســــــي لجدول 
أعمالھا حتى توفر أفضل المنتجات والخدمات لعمالئھا، تتوافق 
مع أحدث المعايیر الدولیة، باإلضــــــافة إلى أن تلبّي متطلبات 

العمالء وفقا لطلب محدد. 
وبما أن الشــــــــــــــــركة تحظى بھذا النھج الذي يمثل توفیر 
االحتیاجات الكمیة والنوعیة لمجموعة كبیــرة من العمالء، فإن 

نطاق عمل الشركة يكون كما يلي:
·التعاون مع دائرة القیاسیة والبحوث الصـناعیة والحصـول على 

شھادة المختبر المعتمدة
·إنتاج مختلف دھانات البناء والمرور والدھانات الصناعیة

·المقاولة إلدارات الطرق والمواصــــــالت، والبلديات في جمیع 
أنحاء البالد لعملیة رسم الخطوط لأللوان الباردة وخطوط المرور 
 A الســـــاخنة برخصـــــة وزارة الطرق والمواصالت مع الدرجة

ورخصة بلدية طھران.

لطالما كان عزم وقصــــــد كبار مدراء المنظمة على نحو يھدي 
ھذه المجموعة الخصــــــوصیة نحو التطوير والترقیة، وفي ھذا 
الصــدد، تم تحديدھا كالوحدة المثالیة األفضــل في المحافظة 
من خالل تقديم منتجات رائعة في ســنتي ٢٠٠٨ و٢٠١١م (ما 

يعادل ١٣٨٧ و١٣٩٠ش).
كما أننا فخورون بإعالن أن الشـركة تمكنت من الحصــول على 
الشھادة الوطنیة لمراعاة حقوق المستھلكین من أجل مراعاة 

واحترام حقوق المستھلكین والمصنعین.
ومن اإلنجازات األخرى لھذه الشـــــركة ھي الحصـــــول على 
شــــــھادة ISO 9001 الدولیة منذ ســــــنة ٢٠٠٣م (ما يعادل 
١٣٨٢ِش)، والتي يتم تقییمھا ومراقبتھا سنويا من قبل شركة 
TUV NORD)، وكذلك الحصـــــول على عالمة CE التجارية في 

ســــنة ٢٠١۶م (ما يعادل ١٣٩۵ش) والتي تمثل توافق المنتج                     
.        مع األ١نماط والتعلیمات المحددة في االتحاد األوروبي.
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               رنگهاي ساختمانی:               رنگهاي ساختمانی:

پوشرنگ روغنی براق الکیدیپوشرنگ روغنی براق الکیدی

رنگ روغنی مات الکیدیرنگ روغنی مات الکیدی

پوشرنگ اومولوسیونی بر پایه زرین پلی وینیل استاتپوشرنگ اومولوسیونی بر پایه زرین پلی وینیل استات

رنگ آستری بر پایه رزین آلکیدو اکسیدآهن (ضد زنگ اخرایی)رنگ آستری بر پایه رزین آلکیدو اکسیدآهن (ضد زنگ اخرایی)

رنگ پوشش زیرین بر پایه رزین اکلید رنگ پوشش زیرین بر پایه رزین اکلید 

               رنگهاي ترافیکی:               رنگهاي ترافیکی:

رنگ ترافیک سرد تک جزئیرنگ ترافیک سرد تک جزئی

رنگ ترافیک دو جزئی و سه جزئیرنگ ترافیک دو جزئی و سه جزئی

رن گهای ترافیک ترمو پالستیک گرمرن گهای ترافیک ترمو پالستیک گرم

               رنگهاي صنعتی:               رنگهاي صنعتی:

اجرای رنگهای صنعتی بر روی سطوح مختلف فلزی و سیمانی به اجرای رنگهای صنعتی بر روی سطوح مختلف فلزی و سیمانی به 

منظور حفاظت آنها در برابر خوردگی و تغییرات فیزیکی_شیمیایی منظور حفاظت آنها در برابر خوردگی و تغییرات فیزیکی_شیمیایی 

انجام میگیرد این محصـوالت با توجه به سفارشات مشــتری بر انجام میگیرد این محصـوالت با توجه به سفارشات مشــتری بر 

طبق بهترین فرموالسیونها تولید میشوند.طبق بهترین فرموالسیونها تولید میشوند.

               

               رنگهاي ساختمانی:

پوشرنگ روغنی براق الکیدی

رنگ روغنی مات الکیدی

پوشرنگ اومولوسیونی بر پایه زرین پلی وینیل استات

رنگ آستری بر پایه رزین آلکیدو اکسیدآهن (ضد زنگ اخرایی)

رنگ پوشش زیرین بر پایه رزین اکلید 

               رنگهاي ترافیکی:

رنگ ترافیک سرد تک جزئی

رنگ ترافیک دو جزئی و سه جزئی

رن گهای ترافیک ترمو پالستیک گرم

               رنگهاي صنعتی:

اجرای رنگهای صنعتی بر روی سطوح مختلف فلزی و سیمانی به 

منظور حفاظت آنها در برابر خوردگی و تغییرات فیزیکی_شیمیایی 

انجام میگیرد این محصـوالت با توجه به سفارشات مشــتری بر 

طبق بهترین فرموالسیونها تولید میشوند.

محصولات:            About company:

درباره شرکت:
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Construction paintsConstruction paints

 Alkyd shiny oil paints Alkyd shiny oil paints

 Alkyd opaque oil paints Alkyd opaque oil paints

 Emulsion paints based on polyvinyl acetate resin Emulsion paints based on polyvinyl acetate resin

 Primer paints based on alkyd resin and iron oxide (anti- Primer paints based on alkyd resin and iron oxide (anti-

corrosion)corrosion)

 covering paint based on alkyd resin covering paint based on alkyd resin

Traffic paints:Traffic paints:

 One-dimensional cold traffic paints One-dimensional cold traffic paints

 Two-dimensional and three-dimensional traffic paints Two-dimensional and three-dimensional traffic paints

 Warm thermoplastic traffic paints Warm thermoplastic traffic paints

 Industrial paints: Industrial paints:

Performing industrial paints on various metal and cement Performing industrial paints on various metal and cement 

surfaces to protect them from corrosion and physical-surfaces to protect them from corrosion and physical-

chemical changes. These products are manufactured chemical changes. These products are manufactured 

according to the best formulation according to customer's according to the best formulation according to customer's 

orders.orders.

               Products:

Construction paints

 Alkyd shiny oil paints

 Alkyd opaque oil paints

 Emulsion paints based on polyvinyl acetate resin

 Primer paints based on alkyd resin and iron oxide (anti-

corrosion)

 covering paint based on alkyd resin

Traffic paints:

 One-dimensional cold traffic paints

 Two-dimensional and three-dimensional traffic paints

 Warm thermoplastic traffic paints

 Industrial paints:

Performing industrial paints on various metal and cement 

surfaces to protect them from corrosion and physical-

chemical changes. These products are manufactured 

according to the best formulation according to customer's 

orders.

دھانات البناءدھانات البناء
طبقة الدھان الزيتي الالمع األلكايدطبقة الدھان الزيتي الالمع األلكايد
الدھان الزيتي غیرالشفاف األلكايدالدھان الزيتي غیرالشفاف األلكايد

طبقة الدھان المستحلب على أساس راتنج خالت طبقة الدھان المستحلب على أساس راتنج خالت 

البولي فینیل البولي فینیل 
دھان الطالء األولي على أساس على راتنج ألكید أكســـــــید الحديد دھان الطالء األولي على أساس على راتنج ألكید أكســـــــید الحديد 

(مضاد للصدأ من المغرة)(مضاد للصدأ من المغرة)
دھان الطالء األساسي على أساس راتنج األكلیددھان الطالء األساسي على أساس راتنج األكلید

دھانات المرور:دھانات المرور:
دھان المرور البارد أحادي األبعاد دھان المرور البارد أحادي األبعاد 

دھان المرور ثنائي األبعاد وثالثي األبعاددھان المرور ثنائي األبعاد وثالثي األبعاد
دھانات البالستیك الحرارية الساخنة للمروردھانات البالستیك الحرارية الساخنة للمرور

الدھانات الصناعیة:الدھانات الصناعیة:
يتم تطبیق الدھانات الصــــناعیة على األسطح المعدنیة واألسمنتیة يتم تطبیق الدھانات الصــــناعیة على األسطح المعدنیة واألسمنتیة 
المختلفة من أجل حمايتھا من التآكل والتغیــــــــرات الفیـــــــــزيائیة المختلفة من أجل حمايتھا من التآكل والتغیــــــــرات الفیـــــــــزيائیة 
والكیمیائیة .يتم إنتاج ھذه المنتجات وفقا ألفضـل الصـیغ متماشیا مع والكیمیائیة .يتم إنتاج ھذه المنتجات وفقا ألفضـل الصـیغ متماشیا مع 

..طلبات العمالءطلبات العمالء

            المنتجات:

دھانات البناء
طبقة الدھان الزيتي الالمع األلكايد
الدھان الزيتي غیرالشفاف األلكايد

طبقة الدھان المستحلب على أساس راتنج خالت 

البولي فینیل 
دھان الطالء األولي على أساس على راتنج ألكید أكســـــــید الحديد 

(مضاد للصدأ من المغرة)
دھان الطالء األساسي على أساس راتنج األكلید

دھانات المرور:
دھان المرور البارد أحادي األبعاد 

دھان المرور ثنائي األبعاد وثالثي األبعاد
دھانات البالستیك الحرارية الساخنة للمرور

الدھانات الصناعیة:
يتم تطبیق الدھانات الصــــناعیة على األسطح المعدنیة واألسمنتیة 
المختلفة من أجل حمايتھا من التآكل والتغیــــــــرات الفیـــــــــزيائیة 
والكیمیائیة .يتم إنتاج ھذه المنتجات وفقا ألفضـل الصـیغ متماشیا مع 

.طلبات العمالء

این واحد تولیدی مجهز به آزمایشــگاهی با توان باال در تســـت انواع رنگهای ساختمانی صنعتی و نیز ترافیکی قبل و پس از اجرا با به روزترین و مدرنترین این واحد تولیدی مجهز به آزمایشــگاهی با توان باال در تســـت انواع رنگهای ساختمانی صنعتی و نیز ترافیکی قبل و پس از اجرا با به روزترین و مدرنترین 

تجهیزات آزمایشگاهی میباشد.تجهیزات آزمایشگاهی میباشد.

در ضمن این آزمایشگاه در سال ۱۳۹۵ موفق به دریافت گواهینامهی تایید صالحیت آزمایشگاه همکار از اداره استاندارد گردیده. در ضمن این آزمایشگاه در سال ۱۳۹۵ موفق به دریافت گواهینامهی تایید صالحیت آزمایشگاه همکار از اداره استاندارد گردیده. 

این گواهینامه هر ساله توسط کارشناسان اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی مورد بررسـی و ارزیابی قرار میگیرد و پس از تأیید این گواهینامه مجددا تمدید ًاین گواهینامه هر ساله توسط کارشناسان اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی مورد بررسـی و ارزیابی قرار میگیرد و پس از تأیید این گواهینامه مجددا تمدید ً

میگردد.میگردد.

آزمایشگاه:              

این واحد تولیدی مجهز به آزمایشــگاهی با توان باال در تســـت انواع رنگهای ساختمانی صنعتی و نیز ترافیکی قبل و پس از اجرا با به روزترین و مدرنترین 

تجهیزات آزمایشگاهی میباشد.

در ضمن این آزمایشگاه در سال ۱۳۹۵ موفق به دریافت گواهینامهی تایید صالحیت آزمایشگاه همکار از اداره استاندارد گردیده. 

این گواهینامه هر ساله توسط کارشناسان اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی مورد بررسـی و ارزیابی قرار میگیرد و پس از تأیید این گواهینامه مجددا تمدید ً

میگردد.

۳
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شرکت رنگسازان غرب در زمینهی اجرای انواع خطکشـی با استفاده از رنگهای ترافیک سرد (تک جزئی، دو جزئی، سه جزئی) و انواع رنگهای ترمو پالستیک شرکت رنگسازان غرب در زمینهی اجرای انواع خطکشـی با استفاده از رنگهای ترافیک سرد (تک جزئی، دو جزئی، سه جزئی) و انواع رنگهای ترمو پالستیک 

گرم (اسپری، اسکرید، اکستروژن) در جادههای برون شهری، بزرگراهها و خیابانهای داخل شهر با مجوز وزارت راه و ترابری با گرید A و مجوز شهرداری تهران گرم (اسپری، اسکرید، اکستروژن) در جادههای برون شهری، بزرگراهها و خیابانهای داخل شهر با مجوز وزارت راه و ترابری با گرید A و مجوز شهرداری تهران 

فعالیت مینماید.فعالیت مینماید.

رنگهای ترافیکی این شرکت با بهترین کیفیت براساس استانداردهای ملی و بینالمللی تولید و توسط کارشـناسـان مجرب آزمایش و تأیید میشـود و دارای رنگهای ترافیکی این شرکت با بهترین کیفیت براساس استانداردهای ملی و بینالمللی تولید و توسط کارشـناسـان مجرب آزمایش و تأیید میشـود و دارای 

C) میباشند. نظارت بر فرآیند خطکشـی حین اجرا و انجام کنترلهای دورهای پس از اجرا توسط بازرسان کنترل  E C) میباشند. نظارت بر فرآیند خطکشـی حین اجرا و انجام کنترلهای دورهای پس از اجرا توسط بازرسان کنترل نشـان ملی استاندارد و نشـان بازرگانی ( E نشـان ملی استاندارد و نشـان بازرگانی (

کیفی صورت میگیرد. همچنین این رنگهای دارای تأیید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی و پژوهشگاه پلیمر ایران میباشد.کیفی صورت میگیرد. همچنین این رنگهای دارای تأیید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی و پژوهشگاه پلیمر ایران میباشد.

              این واحد صنعتی مجهز به امکانات اجرایی زیر میباشد:              این واحد صنعتی مجهز به امکانات اجرایی زیر میباشد:

سه دستگاه ماشین خطکش هافمن جهت رنگهای ترافیک گرمسه دستگاه ماشین خطکش هافمن جهت رنگهای ترافیک گرم

پنج دستگاه ماشین خطکشی جهت خطکشی محوری با رنگ سرد ترافیک پنج دستگاه ماشین خطکشی جهت خطکشی محوری با رنگ سرد ترافیک 

دو دستگاه کامیونت ایسوزو و دو دستگاه وانت نیسات و یک دستگاه واترجتدو دستگاه کامیونت ایسوزو و دو دستگاه وانت نیسات و یک دستگاه واترجت

چهار دستگاه پیش گرمکن رنگهای ترافیک گرمچهار دستگاه پیش گرمکن رنگهای ترافیک گرم

یک دستگاه رنگ تراش جادهاییک دستگاه رنگ تراش جادهای

دو دستگاه رفلکتومتر جاده ایدو دستگاه رفلکتومتر جاده ای

دو دستگاه پرایمر زن جاده ایدو دستگاه پرایمر زن جاده ای

             خدمات اجرایی: 

شرکت رنگسازان غرب در زمینهی اجرای انواع خطکشـی با استفاده از رنگهای ترافیک سرد (تک جزئی، دو جزئی، سه جزئی) و انواع رنگهای ترمو پالستیک 

گرم (اسپری، اسکرید، اکستروژن) در جادههای برون شهری، بزرگراهها و خیابانهای داخل شهر با مجوز وزارت راه و ترابری با گرید A و مجوز شهرداری تهران 

فعالیت مینماید.

رنگهای ترافیکی این شرکت با بهترین کیفیت براساس استانداردهای ملی و بینالمللی تولید و توسط کارشـناسـان مجرب آزمایش و تأیید میشـود و دارای 

C) میباشند. نظارت بر فرآیند خطکشـی حین اجرا و انجام کنترلهای دورهای پس از اجرا توسط بازرسان کنترل  E نشـان ملی استاندارد و نشـان بازرگانی (

کیفی صورت میگیرد. همچنین این رنگهای دارای تأیید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی و پژوهشگاه پلیمر ایران میباشد.

              این واحد صنعتی مجهز به امکانات اجرایی زیر میباشد:

سه دستگاه ماشین خطکش هافمن جهت رنگهای ترافیک گرم

پنج دستگاه ماشین خطکشی جهت خطکشی محوری با رنگ سرد ترافیک 

دو دستگاه کامیونت ایسوزو و دو دستگاه وانت نیسات و یک دستگاه واترجت

چهار دستگاه پیش گرمکن رنگهای ترافیک گرم

یک دستگاه رنگ تراش جادهای

دو دستگاه رفلکتومتر جاده ای

دو دستگاه پرایمر زن جاده ای

Rangsaran Gharb Co. is engaged in the implementation of Rangsaran Gharb Co. is engaged in the implementation of 

various types of stripes using road-marking paints (single, various types of stripes using road-marking paints (single, 

double and three dimensional), and a variety of warm double and three dimensional), and a variety of warm 

thermoplastic paints(spray, scrubs, extrusion) on non-thermoplastic paints(spray, scrubs, extrusion) on non-

urban roads, highways and streets in the city with urban roads, highways and streets in the city with 

p e r m i s s i o n  f ro m  t h e  M i n i s t r y  D e p a r t m e n t  o f p e r m i s s i o n  f ro m  t h e  M i n i s t r y  D e p a r t m e n t  o f 

Transportation with A grade and Tehran Municipality Transportation with A grade and Tehran Municipality 

license.license.

This company's road-marking paints are made of the best This company's road-marking paints are made of the best 

quality, according to national and international standards, quality, according to national and international standards, 

and tested and certified by experienced experts with a and tested and certified by experienced experts with a 

standard national badge and trade mark (CE). Supervision standard national badge and trade mark (CE). Supervision 

of the line process during execution and periodic controls of the line process during execution and periodic controls 

after implementation are carried out by the quality control after implementation are carried out by the quality control 

inspectors. These colors are also approved by the Bureau of inspectors. These colors are also approved by the Bureau of 

Standard & Industrial Research and the Polymer Research Standard & Industrial Research and the Polymer Research 

Institute of Iran.Institute of Iran.

This industrial unit is equipped with the following This industrial unit is equipped with the following 

operational facilities:operational facilities:

 Three Huffman line machines for warm traffic paints Three Huffman line machines for warm traffic paints

 Five Line Machines for directional alignment with cold  Five Line Machines for directional alignment with cold 

traffic paintstraffic paints

 Two Isuzu trucks and two Nissan vans and one water jet  Two Isuzu trucks and two Nissan vans and one water jet 

devicedevice

 Four pre-warmed warm traffic paints Four pre-warmed warm traffic paints

 A road painting machine A road painting machine

 Two road refractometers Two road refractometers

 Two road primer machines Two road primer machines

    Executive services:

Rangsaran Gharb Co. is engaged in the implementation of 

various types of stripes using road-marking paints (single, 

double and three dimensional), and a variety of warm 

thermoplastic paints(spray, scrubs, extrusion) on non-

urban roads, highways and streets in the city with 

p e r m i s s i o n  f ro m  t h e  M i n i s t r y  D e p a r t m e n t  o f 

Transportation with A grade and Tehran Municipality 

license.

This company's road-marking paints are made of the best 

quality, according to national and international standards, 

and tested and certified by experienced experts with a 

standard national badge and trade mark (CE). Supervision 

of the line process during execution and periodic controls 

after implementation are carried out by the quality control 

inspectors. These colors are also approved by the Bureau of 

Standard & Industrial Research and the Polymer Research 

Institute of Iran.

This industrial unit is equipped with the following 

operational facilities:

 Three Huffman line machines for warm traffic paints

 Five Line Machines for directional alignment with cold 

traffic paints

 Two Isuzu trucks and two Nissan vans and one water jet 

device

 Four pre-warmed warm traffic paints

 A road painting machine

 Two road refractometers

 Two road primer machines

تعمل شـــركة رنك ســـازان غرب في مجال تنفیذ جمیع أنواع رســــم تعمل شـــركة رنك ســـازان غرب في مجال تنفیذ جمیع أنواع رســــم 
الخطوط باسـتخدام دھانات المرور الباردة (أحادية األبعاد وثنائیة األبعاد الخطوط باسـتخدام دھانات المرور الباردة (أحادية األبعاد وثنائیة األبعاد 
وثالثیة األبعاد)، وجمیع أنواع دھانات البالســــــــتیك الحراري (الرش، وثالثیة األبعاد)، وجمیع أنواع دھانات البالســــــــتیك الحراري (الرش، 
الفرك، القذف (في الطرق خارج المدينة والطرق الســريعة والشــوارع الفرك، القذف (في الطرق خارج المدينة والطرق الســريعة والشــوارع 
داخل المدينة برخصــة وزارة الطرق والمواصالت مع الدرجة A ورخصـــة داخل المدينة برخصــة وزارة الطرق والمواصالت مع الدرجة A ورخصـــة 

بلدية طھران .بلدية طھران .
يتم إنتاج دھانات المرور لھذه الشــــركة بأفضـــــل جودة وفقا للمعايیر يتم إنتاج دھانات المرور لھذه الشــــركة بأفضـــــل جودة وفقا للمعايیر 
الوطنیة والدولیة ويتم اختبارھا وتصـديقھا من قبل الخبراء ذوي الخبرة، الوطنیة والدولیة ويتم اختبارھا وتصـديقھا من قبل الخبراء ذوي الخبرة، 
ولديھا العالمة الوطنیة القیاســیة وعالمة  CEالتجارية .يتم اإلشــراف ولديھا العالمة الوطنیة القیاســیة وعالمة  CEالتجارية .يتم اإلشــراف 
على عملیة رسم الخطوط أثناء عملیة التنفیذ وإنجاز عديد من الرقابات على عملیة رسم الخطوط أثناء عملیة التنفیذ وإنجاز عديد من الرقابات 
الدورية بعد التنفیذ من قبل مفتشــــــــــي مراقبة الجودة. كما أن ھذه الدورية بعد التنفیذ من قبل مفتشــــــــــي مراقبة الجودة. كما أن ھذه 
الدھانات تمت الموافقة علیھا من قبل دائرة القیاســـــــــــیة والبحوث الدھانات تمت الموافقة علیھا من قبل دائرة القیاســـــــــــیة والبحوث 

الصناعیة ومعھد أبحاث البولیمرات في إيرانالصناعیة ومعھد أبحاث البولیمرات في إيران

  

ھذه الوحدة الصناعیة مزودة بمرافق التشغیل التالیةھذه الوحدة الصناعیة مزودة بمرافق التشغیل التالیة

ثالثة آالت ھافمن لرسم الخطوط لدھانات المرور الساخنةثالثة آالت ھافمن لرسم الخطوط لدھانات المرور الساخنة
خمس آالت رســم  الخطوط لرســم الخطوط المحورية بدھانات المرور خمس آالت رســم  الخطوط لرســم الخطوط المحورية بدھانات المرور 

الباردةالباردة
شاحنتان صغیرتان من طراز ايســـوزو واثنتان من سیارة نیســــان وآلة شاحنتان صغیرتان من طراز ايســـوزو واثنتان من سیارة نیســــان وآلة 

نفاثة الماءنفاثة الماء
أربعة آالت سخانة دھانات المرور الساخنة أربعة آالت سخانة دھانات المرور الساخنة 

آلة طالء الطريقآلة طالء الطريق
اثنان من آلة رفراكتومیتر الطريقاثنان من آلة رفراكتومیتر الطريق

اثنان من أجھزة رسم الدھان التمھیدي للطريقاثنان من أجھزة رسم الدھان التمھیدي للطريق

      الخدمات التنفیذية:

تعمل شـــركة رنك ســـازان غرب في مجال تنفیذ جمیع أنواع رســــم 
الخطوط باسـتخدام دھانات المرور الباردة (أحادية األبعاد وثنائیة األبعاد 
وثالثیة األبعاد)، وجمیع أنواع دھانات البالســــــــتیك الحراري (الرش، 
الفرك، القذف (في الطرق خارج المدينة والطرق الســريعة والشــوارع 
داخل المدينة برخصــة وزارة الطرق والمواصالت مع الدرجة A ورخصـــة 

بلدية طھران .
يتم إنتاج دھانات المرور لھذه الشــــركة بأفضـــــل جودة وفقا للمعايیر 
الوطنیة والدولیة ويتم اختبارھا وتصـديقھا من قبل الخبراء ذوي الخبرة، 
ولديھا العالمة الوطنیة القیاســیة وعالمة  CEالتجارية .يتم اإلشــراف 
على عملیة رسم الخطوط أثناء عملیة التنفیذ وإنجاز عديد من الرقابات 
الدورية بعد التنفیذ من قبل مفتشــــــــــي مراقبة الجودة. كما أن ھذه 
الدھانات تمت الموافقة علیھا من قبل دائرة القیاســـــــــــیة والبحوث 

الصناعیة ومعھد أبحاث البولیمرات في إيران

 

ھذه الوحدة الصناعیة مزودة بمرافق التشغیل التالیة

ثالثة آالت ھافمن لرسم الخطوط لدھانات المرور الساخنة
خمس آالت رســم  الخطوط لرســم الخطوط المحورية بدھانات المرور 

الباردة
شاحنتان صغیرتان من طراز ايســـوزو واثنتان من سیارة نیســــان وآلة 

نفاثة الماء
أربعة آالت سخانة دھانات المرور الساخنة 

آلة طالء الطريق
اثنان من آلة رفراكتومیتر الطريق

اثنان من أجھزة رسم الدھان التمھیدي للطريق

۵۶



                            

              گواهینامهها:              گواهینامهها:

گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه همکارگواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه همکار

CE (نشان بازرگانی) گواهینامهCE (نشان بازرگانی) گواهینامه

 EN ISO 9001 گواهینامه سیستم مدیریت مبتنی بر EN ISO 9001 گواهینامه سیستم مدیریت مبتنی بر

گواهینامه صالحیت پیمانکاریگواهینامه صالحیت پیمانکاری

             پروانهها:             پروانهها:

پروانه کاربرد عالمت استانــدارد اجبــاری مربوط به رنگهـــای ساختمانیپروانه کاربرد عالمت استانــدارد اجبــاری مربوط به رنگهـــای ساختمانی

پروانه کاربرد عالمت استانــدارد تشویقـی مربــوط به رنــگ ترافیــک ترموپالستیک گرمپروانه کاربرد عالمت استانــدارد تشویقـی مربــوط به رنــگ ترافیــک ترموپالستیک گرم

پروانه کاریرد عالمت استاندارد تشویقی مربـوط به رنگ ترافیـک بر پـایـه رزین اکرلیک ترموپالستیک سردپروانه کاریرد عالمت استاندارد تشویقی مربـوط به رنگ ترافیـک بر پـایـه رزین اکرلیک ترموپالستیک سرد

             مجوزها:             مجوزها:

مجوز اداره راه و ترابری برای اجرای رنگ ترافیک سرد و گرم.مجوز اداره راه و ترابری برای اجرای رنگ ترافیک سرد و گرم.

مجوز شهرداری تهران برای پیمانکاری در رستهی تجهیزات ترافیکمجوز شهرداری تهران برای پیمانکاری در رستهی تجهیزات ترافیک

             افتخارات:             افتخارات:

لوح تقدیر واحد نمونه سال در سالهای ۸۷ و ۹۰ از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی. لوح تقدیر واحد نمونه سال در سالهای ۸۷ و ۹۰ از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی. 

لوح تقدیر در دومین، سومین و چهارمین همایش حمایت از مصرفکنندگان لوح تقدیر در دومین، سومین و چهارمین همایش حمایت از مصرفکنندگان 

تقدیر نامه از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در سالهای ۹۳ و ۹۴ تقدیر نامه از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در سالهای ۹۳ و ۹۴ 

              

              گواهینامهها:

گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه همکار

CE (نشان بازرگانی) گواهینامه

 EN ISO 9001 گواهینامه سیستم مدیریت مبتنی بر

گواهینامه صالحیت پیمانکاری

             پروانهها:

پروانه کاربرد عالمت استانــدارد اجبــاری مربوط به رنگهـــای ساختمانی

پروانه کاربرد عالمت استانــدارد تشویقـی مربــوط به رنــگ ترافیــک ترموپالستیک گرم

پروانه کاریرد عالمت استاندارد تشویقی مربـوط به رنگ ترافیـک بر پـایـه رزین اکرلیک ترموپالستیک سرد

             مجوزها:

مجوز اداره راه و ترابری برای اجرای رنگ ترافیک سرد و گرم.

مجوز شهرداری تهران برای پیمانکاری در رستهی تجهیزات ترافیک

             افتخارات:

لوح تقدیر واحد نمونه سال در سالهای ۸۷ و ۹۰ از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی. 

لوح تقدیر در دومین، سومین و چهارمین همایش حمایت از مصرفکنندگان 

تقدیر نامه از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در سالهای ۹۳ و ۹۴ 

دستــاوردهــــــا:بخشی از پروژ ه هاي اجرا شده :

۷۷۷۸

تهران - اتوبان صدرتولید و اجرای رنگ ترافیک گرم



۹۱۰

رنگ سازان غرب

Rangsazan Gharb


