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شرکت رنگسـازان غرب فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴، با تولید انواع رنگهای ساختمانی و صنعتی و ترافیکی در استان 

کرمانشـاه، کیلومتر ۷ جاده سنندج در زمینی به مســاحت ۱۰۰۰۰ مترمربع آغاز کرد. این شرکت با بهرهگیری از دانش 

کارشناسان و متخصـصـان مجرب و تجهیزات مدرن آزمایشــگاهی و با تقویت و گســترش واحد R&D (تحقیق و 

توسعه) همگام با جدیدترین تکنیکهای روز دنیا، کیفیت و مشــــــتری مداری را سرلوحه کار خویش قرار داده تا 

بهترین محصــوالت و خدمات را برای مشـــتریان خود منطبق بر آخرین استانداردهای بینالمللی به ارمغان آورد و 

عالوه بر آن پاسخگوی نیازهای مشتریان طبق سفارش خاص نیز میباشد.

با چنین رویکردی که تأمین نیازهای کمی و کیفی طیف و سیعی از مشتریان در اولویت قرار گرفته محدوده کاری این 

شرکت به شرح ذیل مشخص گردیده است: 

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

 تولید انواع رنگهای ساختمانی، ترافیک و صنعتی

 پیمانکار ادارات راه و ترابری و شهرداریها در سطح کشور برای عملیات خطکشی رنگهای ترافیک سرد و ترافیک گرم 

با مجوز وزارت راه و ترابری با گرید A و مجوز شهرداری تهران.

عزم و اراده مدیران ارشد سازمان نیز طی سالیان متمادی، همواره به نحوی بوده که این مجموعه خصـوصی را جهت 

توسعه و تعالی رهنمون سازد و در این راستا با ارئهی محصـــوالت 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 مصرفکنندگان گردید.

Rangsazan Gharb Co. started its activity in 1995 with producing 
various constructions, industrial and traffic paints in 7 km of 
Sanandaj highway of Kermanshah province, in an area of 10,000 
square meters. By using the knowledge of experts and specialists 
and modern laboratory equipment and by the strengthening and 
expansion of research and development unit with new 
techniques, the company has put the quality and customer focus 
into action in order to bring the best products and services with 
latest international standards to its customers, and also it meets 
the customer's requirements according to specific order.
With such an approach that supplying the quantitative and 
qualitative needs of a wide range of customers, the working area 
of this company is described as follows:
Co-operating with Standard & Industrial Research department 
and getting the Accredited Laboratory Certificate
Producing various constructions, industrial and traffic paints
 Contractor of Road and Transportation Departments and 
Municipalities in whole country for drawing cold and hot color 
traffic lines with the license of the Ministry of Roads and 
Transportation with Grade A and also Tehran Municipality license
The determination of senior managers of this organization has 
always been in a way to guide this private organization toward 
development and excellence, And by providing better products in 
this field in 2008 and 2011 it was recognized as a superior unit in 
the whole province.
We are also proud to announce that the company was able to 
achieve a national certificate of consumer rights due to respect 
the rights of consumers and producers.
The other achievements of this company are the international
ISO 9001 certificate since 2003, which is evaluated and 
controlled by TUV NORD Company every year, and also receiving 
the CE marking certificate in 2016, which shows the conformity 
of the product with patterns and instructions defined in the 
European Union.

      عن الشركة

بدأت شركة رنك سازان غرب نشــاطها منذ سنة ١٩٩٥م (ما يعادل ١٣٧٤ش) بإنتاج 

مختلف دهانات البناء والصناعية ودهانات المرور في محافظة كرمانشـاه، الواقعة 

في كم ٧ من طريق سنندج في أرض تصل مساحتها إلى ١٠٠٠٠ متر مربع. 

ـركة باستخدام معرفة الخبراء والمتخصــصــين ذوي الخبرة والمعدات  هذه الشـ

الحديثة للمختبرات، وبتعزيز وتوسـيع وحدة البحث والتطوير (R&D) ومتماشـيا 

مع أحدث تقنيات العالم، جعلت الجودة وخدمة العمالء في العنوان الرئيســـــي 

لجدول أعمالها حتى توفر أفضـل المنتجات والخدمات لعمالئها، تتوافق مع أحدث 

ّالمعايير الدولية، باإلضافة إلى أن تلبي متطلبات العمالء وفقا لطلب محدد. 

ـركة تحظى بهذا النهج الذي يمثل توفير االحتياجات الكمية والنوعية  وبما أن الشـ

لمجموعة كبيرة من العمالء، فإن نطاق عمل الشركة يكون كما يلي:

التعاون مع دائرة القياسية والبحوث الصــناعية والحصـــول على شهادة المختبر 

المعتمدة

إنتاج مختلف دهانات البناء والمرور والدهانات الصناعية

المقاولة إلدارات الطرق والمواصالت، والبلديات في جميع أنحاء البالد لعملية رسـم 

الخطوط لأللوان الباردة وخطوط المرور الساخنة برخصـة وزارة الطرق والمواصالت 

مع الدرجة A ورخصة بلدية طهران.

لطالما كان عزم وقصــــــــد كبار مدراء المنظمة على نحو يهدي هذه المجموعة 

الخصوصية نحو التطوير والترقية، وفي هذا الصدد، تم تحديدها كالوحدة المثالية 

األفضـل في المحافظة من خالل تقديم منتجات رائعة في سنتي ۲۰۰۸ و۲۰۱۱م (ما 

يعادل ۱۳۸۷ و۱۳۹۰ش).

ـركة تمكنت من الحصــول على الشــهادة الوطنية  كما أننا فخورون بإعالن أن الش

لمراعاة حقوق المســــتهلكين من أجل مراعاة واحترام حقوق المســـــتهلكين 

والمصنعين.

ـركة هي الحصـول على شهادة ISO 9001 الدولية  ومن اإلنجازات األخرى لهذه الش

منذ سنة ۲۰۰۳م (ما يعادل ۱۳۸۲ش)، والتي يتم تقييمها ومراقبتها سـنويا من ِقبل 

شركةTUV NORD) ، وكذلك الحصول على عالمة CE التجارية في سنة ۲۰۱۶م (ما 

يعادل ۱۳۹۵ش) والتـي تمثل توافق المنتج مع األ۱نماط والتعليمات المحددة فـي 

االتحاد األوروبي.

۱۲

               

               رنگهاي ساختمانی:
پوشرنگ روغنی براق الکیدی

رنگ روغنی مات الکیدی
پوشرنگ اومولوسیونی بر پایھ زرین پلی وینیل استات

رنگ آستری بر پایھ رزین آلکیدو اکسیدآھن (ضد زنگ اخرایی)
رنگ پوشش زیرین بر پایھ رزین اکلید 

               رنگهاي ترافیکی:
رنگ ترافیک سرد تک جزئی

رنگ ترافیک دو جزئی و سھ جزئی
رن گھای ترافیک ترمو پالستیک گرم

               رنگهاي صنعتی:
اجرای رنگھای صـنعتی بر روی سـطوح مختلف فلزی و ســیمانی بھ منظور 
حفاظت آنھا در برابر خوردگی و تغییرات فیزیکی_شیمیایی انجام میگیرد این 
محصوالت با توجھ بھ سفارشات مشـتری بر طبق بھترین فرموالسیونھا تولید 

میشوند.

محصوالت:

   About company درباره شرکت



۳۴

آزمایشگاه  شرکت رنگسازان غرب مجهز به جدیدترین تجهیزات تست انواع رنگ های ساختمانی ، ترافیکی و صنعتی می باشد .

این مرکزعالوه بر انجام تست های تولیدات داخلی و حمایت از توسعه و بهبود کیفی محصـوالت شرکت، پس از دریافت گواهینامه صالحیت همکاراستاندارد 

،خدمات آزمایشگاهی متنوعی را در راستای همکاری با اداره استاندارد استان کرمانشاه به سایر تولید کنندگان صنعت رنگ ارائه  می نماید.

آزمایشــگاه رنگســازان غرب همچنین دارای گواهینامه سیســتم کیفیت بین المللی ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صالحیت NACI  بوده و الزامات این 

استاندارد را در فعالیت های خود اجرا می کند.

آزمایشگاه 

در سال های اخیر گسترش بازارهای رقابتی در کشور منجر به لزوم ارائه خدمات برتر و نوآوری از سوی شرکت ها و در نتیجه ضرورت ایجاد واحدهای تحقیق و 

توسعه گردیده است. مرکز تحقیق و توسعه ی شرکت رنگســـــازان غرب در سال ۱۳۹۶ و با اخذ مجوز از وزارت صنایع (به شماره ۲۵۸۰۳۴/۶۰) به طور رسمی 

فعالیت خود را آغاز نمود و به لطف بهره مندی از وجود نیروهای متخصص و با تجربه، تجهیزات و امکانات آزمایشـگاهی مطلوب اقدامات موثری در پیشـبرد 

اهداف کالن شرکت انجام داده است. از اهداف مهم این واحد، تنوع و نوآوری در محصـوالت و بهبود کیفیت و فرموالسیون، مشـاوره های تخصـصـی جهت 

انتخاب بهترین مواد اولیه موجود، بررسی و پایش مداوم محصــوالت موجود در بازار و مقایســـه آنها با محصـــوالت شرکت در جهت ارتقا کیفیت و عرضه 

محصوالت جدید و در نهایت فروش بیشتر و سوداوری برای شرکت بوده است.

تحقیق و توسعه  

تم تجهيز معمل شركة رانجسـازان غرب بأحدث األجهزة لفحص جميع أنواع الدهانات اإلنشـائية والمرورية والصـناعية.باإلضافة إلى إجراء اختبارات المنتجات 

المحلية ودعم تطوير منتجات الشركة وتحسين جودتها ، يقدم هذا المركز مجموعة متنوعة من الخدمات المعملية لمصـنعي صناعة الدهانات األخرى بالتعاون 

I مع اإلدارة القياسية لمحافظة كرمانشاه بعد الحصول على شهادة تأهيل الشريك القياسي.معمل رانجسازان غرب حاصل أيًضا على شهادة نظام الجودة الدولية

SO / IEC 17025من مركز االعتماد الوطني NACI ويقوم بتنفيذ متطلبات هذا المعيار في أنشطته.

معمل

The laboratory of Rangsazan Gharb company is equipped with the latest equipment for testing all types of construction, traffic and industrial 

paints.

In addition to conducting domestic product tests and supporting the development and quality improvement of the company's products, this center 

provides a variety of laboratory services to other paint industry manufacturers in cooperation with the standard department of Kermanshah 

province after receiving the certificate of standard partner qualification.

Rangsazan Gharb Laboratory also has an ISO/IEC 17025 international quality system certificate from the NACI National Accreditation Center and 

implements the requirements of this standard in its activities.

Laboratory

في السـنوات األخيرة ، أدى توسع األسواق التنافسـية في الدولة إلى الحاجة إلى تقديم خدمات وابتكارات فائقة من قبل الشـركات ، ونتيجة لذلك ، الحاجة إلى 

ًإنشاء وحدات بحث وتطوير. بدأ مركز البحث والتطوير التابع لشركة رنجسازان غرب نشاطه رسميا في عام ٢٠١٦ بعد الحصـول على ترخيص من وزارة الصـناعة 

(رقم ٢٥٨٠٣٤/٦٠) ومن المســـتحســـن اتخاذ إجراءات فعالة في تحقيق أهداف الشـــركة. من األهداف المهمة لهذه الوحدة التنوع واالبتكار في المنتجات 

وتحسين الجودة والصياغة، وتخفيض السعر اإلجمالي للمنتجات، واالستشارات المتخصصة الختيار أفضل المواد الخام المتاحة ، والمراجعة المستمرة ومراقبة 

المنتجات في السوق والمقارنة لهم مع منتجات الشركة من أجل تحسين جودة وتوريد المنتجات الجديدة وزيادة المبيعات والربحية للشركة في نهاية المطاف.

البحث والتطوير

In recent years, the expansion of competitive markets in the country has led to the need to provide superior services and innovation by companies, 

and as a result, the need to establish research and development units. The research and development center of Rangsazan Gharb Company 

officially started its activity in 2016 after obtaining a license from the Ministry of Industries (No. 258034/60) It is desirable to take effective actions 

in advancing the company's goals. One of the important goals of this unit is diversity and innovation in products and improvement of quality and 

formulation, reduction of the total price of products, specialized consultations to choose the best available raw materials, continuous review and 

monitoring of products in the market and comparing them with the company's products in order to improve The quality and supply of new products 

and ultimately more sales and profitability for the company.

Research and Development



Product منتجات منتجاتمحصوالت  Productمحصوالت

پوشرنگ پالستیک مات

Matte plastic cover

غطاء بالستيكي غير المع

پوشرنگ نیم پالستیک مات

Semi-matte plastic cover

غطاء بالستيك شبه المع

رنگ روغنی آلکیدی پوشش زیرین (سوله)

Alkyd oil paint for the bottom coating (Sole)

دهان زيت الكيد لطالء القاع (النعل)

پوشرنگ روغنی براق آلکیدی

Shiny alkyd oil paint

طالء زيت األلكيد الالمع

پوشرنگ روغنی مات آلکیدی 

Matte alkyd oil paint

طالء زيت ألكيد غير المع

رنگ ترافیک سرد تک جزئی

Single component cold traffic color

لون المرور البارد مكون واحد

رنگ ترافیک سرد دو جزئی

Two-component cold traffic color

مكونان من لون المرور البارد

رنگ اپوکسی

۵۶

برای اطالعات تکمیلی لطفا اسکن نمائید

Please scan for additional information
يرجى المسح للحصول على معلومات إضافية

پوشرنگ سفارشی مخصوص جداول

Custom cover for tables

غطاء مخصص للجداول

Product منتجات منتجاتمحصوالت محصوالت

رنگ اکلریک نما رنگ اکلریک

رنگ ترافیک گرم

رنگ روغنی آلکیدی پوشش زیرین 

Alkyd oil paint for the bottom coating

دهان زيت الكيد لطالء القاع 

Single component cold traffic color

رن اپوکسی

Acrylic paint

رن اکریلیک نما

Acrylic paint

رنگ اکلریک 

Two-component cold traffic color

Warm traffic color

برای اطالعات تکمیلی لطفا اسکن نمائید

Please scan for additional information
يرجى المسح للحصول على معلومات إضافية

Product 

پوشرنگ پالستیک مات

Matte plastic cover

غطاء بالستيكي غير المع

پوشرنگ نیم پالستیک مات

Semi-matte plastic cover

غطاء بالستيك شبه المع

رنگ روغنی آلکیدی پوشش زیرین (سوله)

Alkyd oil paint for the bottom coating (Sole)

دهان زيت الكيد لطالء القاع (النعل)

پوشرنگ روغنی براق آلکیدی

Shiny alkyd oil paint

طالء زيت األلكيد الالمع

پوشرنگ روغنی مات آلکیدی 

Matte alkyd oil paint

طالء زيت ألكيد غير المع

رنگ ترافیک سرد تک جزئی

Single component cold traffic color

لون المرور البارد مكون واحد

رنگ ترافیک سرد دو جزئی

Two-component cold traffic color

مكونان من لون المرور البارد

پوشرنگ سفارشی مخصوص جداول

Custom cover for tables

غطاء مخصص للجداول

رنگ روغنی آلکیدی پوشش زیرین 

Alkyd oil paint for the bottom coating

دهان زيت الكيد لطالء القاع 

رنگ اپوکسی

Epoxy Color

رن اپوکسی

رنگ اکلریک نما

Acrylic paint

رن اکریلیک نما

رنگ اکلریک

Acrylic paint

رنگ اکلریک 

رنگ ترافیک گرم

Two-component cold traffic color

Warm traffic color

رنگ آستری بر پایه رزین الکید و اکسیدآهن (ضد زنگ)

Lining paint based on alkyd resin and iron oxide (anti-rust)

دهان مبطن يعتمد على راتنج األلكيد وأكسيد الحديد (مضاد للصدأ)

۵۶

برای اطالعات تکمیلی لطفا اسکن نمائید

Please scan for additional information
يرجى المسح للحصول على معلومات إضافية

برای اطالعات تکمیلی لطفا اسکن نمائید

Please scan for additional information
يرجى المسح للحصول على معلومات إضافية



     خدمات اجرایی رنگ های ترافیکی

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 

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

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

این واحد صنعتی مجهز به امکانات اجرایی زیر میباشد

ماشین های خط کشی رنگ سرد ترافیکی جهت اعمال خط کشی محوری 

ماشین های هافمن جهت اجرا رنگهای ترافیک گرم

پیش گرم کن رنگهای ترافیک گرم

رفلکتومتر جاده ای جهت اندازه گیری بازتاب خطوط رنگ

رنگ تراش جاده ای

واتر جت

دستگاه الین لیزر

    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 permission from the Ministry 

Department of 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:

 Cold traffic color marking machines for axial marking

Hoffman machines for the implementation of warm traffic colors

Warm traffic colors preheater

Road reflectometer to measure the reflection of color lines

Road surface paint

Water jet

Laser line device

    الخدمات التنفيذية

تعمل شركة رنك سازان غرب في مجال تنفيذ جميع أنواع رسم الخطوط باسـتخدام 

دهانات المـرور الباردة (أحادية األبعاد وثنائية األبعاد وثالثية األبعاد)، وجميع أنواع 

دهانات البالســــــتيك الحراري (الرش، الفرك، القذف( في الطرق خارج المدينة 

والطرق السـريعة والشــوارع داخل المدينة برخصــة وزارة الطرق والمواصالت مع 

الدرجة A ورخصة بلدية طهران.

 

يتم إنتاج دهانات المرور لهذه الشركة بأفضـل جودة وفقا للمعايير الوطنية والدولية 

ويتم اختبارها وتصـــــديقها من قبل الخبراء ذوي الخبرة، ولديها العالمة الوطنية 

القياسـية وعالمة  CEالتجارية .يتم اإلشـراف على عملية رسـم الخطوط أثناء عملية 

التنفيذ وإنجاز عديد من الرقابات الدورية بعد التنفيذ من قبل مفتشــــــي مراقبة 

الجودة. كما أن هذه الدهانات تمت الموافقة عليها من قبل دائرة القياسية والبحوث 

الصناعية ومعهد أبحاث البوليمرات في إيران

هذه الوحدة الصناعية مزودة بمرافق التشغيل التالية

آالت الوسم الملونة لحركة المرور الباردة لوضع العالمات المحورية

آالت هوفمان لتنفيذ ألوان المرور الدافئة

ألوان المرور الدافئة التسخين المسبق

مقياس انعكاس الطريق لقياس انعكاس خطوط األلوان

طالء سطح الطريق

المياه النفاثة

جهاز خط الليزر

۷۸



شرکت رنگسازان غرب عالوه بر اینکه تولید کننده ی انواع رنگهای اپوکسـی می باشد ،با در اختیار داشتن گروه های اجرایی مجرب امکان آماده سازی سطح در 

جهت اجرای انواع رنگهای صنعتی را در پروژه های بزرگ صنعتی داشته و ضمن پذیرفتن مسـئولیت تامین رنگ و اجرا ، کلیه مراحل کنترل کیفیت پروژه را تا 

تحویل به کارفرما به عهده میگیرد. آموزش های مستمر واحد اجرایی در جهت چگونگی رفع مشکالت اجرای رنگ  باعث کاهش محسـوس ضایعات و میزان 

مصرف رنگ می شود، ضمن اینکه سرعت پیشرفت کار بطور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت و نتیجه کار بی عیب و نقص خواهد بود.

خدمات اجرایی اپوکسی 

الخدمات التنفيذية لشـركة غرب غرب ، باإلضافة إلى كونها منتًجا لجميع أنواع األلوان ، وطرق التحقق ، وطرق الوصول إلى طرق االكتشـاف ، وطرق الوصول إلى 

مصــــادر المعلومات ، والمراحل ، وتتولى مراقبة جودة مراحل التطوير. حتى اآلن ، عدد األجهزة التي يمكن الوصول إليها ثابت ، مما يؤدي إلى ارتفاع متوسط 

استهالك الطاقة ، مما يجعل ذلك ممكنا.ً   

الخدمات التنفيذية االيبوكسي

In addition to that, the company produces epoxy resins in the West, in addition to producing many types of epoxy resins, by choosing a number of 

proven procedures that can be applied to a suitable surface in the direction of the various types of rings of manufacture, according to the 

manufacturer's warranty and guarantee. By the way, all the stages of quality control of the production process to transform it into a caregiver are 

under his care. These indicators are continuous and one of the procedures in the direction of chgongi to eliminate the problems of the conduction 

of the emitter ring, any sensor loss, and the balance of the ring drain that can be seen, within which the speed of the car is observed in a way that 

can notice any failure of the drivers and the result of the defective car and the lack of the drivers.

Epoxy services

به طور کلی برای رن گآمیزی نمای ساختمان، باید از رنگ های قابل شستشـو و مقاوم در برابر شرایط جوی متفاوت مانند باران و تابش خورشید استفاده کرد. 

کریلیک استایرن تولید می شوند و امروزه به محبوب ترین رنگ های سـاختمانی برای نمای خارجی تبدیل شـده اند.  کریلیک بر پایه ی رزین های ا رنگ های ا

کریلیک رنگسازان غرب به سبب ویژگی های منحصر بفردی مانند سازگاری با محیط زیست، دوام باال ، قابلیت شسـتشـو و کاربرد راحت و بی خطر  رنگ های ا

کریلیک شامل مراحل و نکاتی است که جلوه و زیبایی  یکی از جایگزین های مناسب برای سنگ و کاشی های نما با قیمت های باال هسـتند. اجرای رنگ های ا

رنگ را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین بهتر است توسط استادکاران ماهر اجرا شود تا ظاهر بدون نقصـــی را در نهایت ایجاد کند. آماده سازی سطح زیر کار 

شامل شسـتن نما و از بین بردن آلودگی ها و کثیفی ها می باشد. پس از رفع نواقص پرایمر رنگسـازان غرب اعمال میشـود تا از نفوذ رنگ به سطح جلوگیری 

کند. رنگ آمیزی  به روش های مختلفی مانند استفاده از غلطک، پیســـتوله و یا قلمو انجام می شود که هر کدام از این روش ها مزایا و معایب خاص خود را 

دارند انتخاب روش مناسب توسط گروه اجرایی رنگسازان غرب انجام می گیرد.

خدمات اجرایی رنگ اکریلیک نما

بشكل عام لطالء واجهة المبنى يجب استخدام ألوان قابلة للغسل ومقاومة للظروف الجوية المختلفة مثل المطر وأشعة الشمس. يتم إنتاج دهانات األكريليك 

ج. نظرا للميزات الفريدة مثل التوافق مع البيئة ، والمتانة العالية ،  كثر دهانات البناء شيوًعا في الخار كريليك الســـتايرين وأصبحت اليوم أ ًعلى أساس راتنجات أ

والقابلية للغسيل والتطبيق المريح واآلمن ، تعد ألوان األكريليك الخاصة برسامي الغرب أحد البدائل المناسبة لبالط الحجر والواجهات بأسعار عالية.

يتضمن تنفيذ ألوان األكريليك خطوات ونصـائح تؤثر على تأثير اللون وجماله ، لذلك من األفضـل أن ينفذها حرفيون ماهرون لخلق مظهر ال تشـوبه شائبة في 

النهاية. يشـمل تجهيز السـطح تحت العمل غســل الواجهة وإزالة التلوث واألوساخ ، وبعد إزالة العيوب يتم دهان الدهان التمهيدي من  Gharb Paintersلمنع 

اللون من اختراق الســطح. يتم الطالء بطرق مختلفة مثل استخدام األسطوانة أو المســـدس أو الفرشاة ، ولكل طريقة من هذه الطرق مزاياها وعيوبها ، ويتم 

اختيار الطريقة المناسبة من قبل المجموعة التنفيذية لرسامي الغرب.

خدمات تنفيذية لطالء أكريليك للواجهة

In general, to paint the facade of the building, washable colors and resistant to different weather conditions such as rain and sunlight should be 

used. Acrylic paints are produced based on styrene acrylic resins and today they have become the most popular building paints for the exterior. 

Due to unique features such as compatibility with the environment, high durability, washability and convenient and safe application, the acrylic 

colors of Gharb Painters are one of the suitable alternatives for stone and facade tiles with high prices. The implementation of acrylic colors 

includes steps and tips that affect the effect and beauty of the color, so it is better to be implemented by skilled craftsmen to create a flawless 

appearance in the end. Preparation of the surface under the work includes washing the facade and removing pollution and dirt. After removing the 

defects, the primer of Gharb Painters is applied to prevent the color from penetrating the surface. Painting is done in different ways such as using 

a roller, pistol or brush, each of these methods has its own advantages and disadvantages, and the selection of the appropriate method is done by 

the executive group of Gharb Painters.

Executive services of facade acrylic paint

۹۱۰



              

گواهینامهها

گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه همکار.

.CE (نشان بازرگانی) گواهینامه

.TUV NORD  از شرکت  - ISO 9001 - گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

 (NACI) از مرکز ملی تایید صالحیت ایران -ISO 17025  گواهینامه سیستم کیفیت آزمایشگاه - استاندارد بین المللی

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.

دستــاوردهـــابخشی از پروژ ه های اجرا شده

۱۱۱۲

تولید و اجرای خط کشی رنگ گرم اتوبان صدر / تهران (سال ۱۳۹۱)

تولید و اجرای خط کشی رنگ ترافیک سرد / قزوین (سال ۱۳۹۱ )

تولید و اجرای خط کشی رنگ ترافیک سرد /  استان کرمانشاه (سال ۱۳۹۷)

تولید و اجرای رنگ دو جزئی  اسپری محوری /  شهرداری کرمانشاه (سال ۱۳۹۸)

تولید و اجرای رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید / ایســــتگا ههای گاز حســـــینیه اهواز و 

اندیمشک شرکت مهندسی توسعه هدیش پارس (سال ۱۳۹۹)

خط کشی معابر و خیابان های شرکت سایپا و سایت های تابعه (سال ۱۳۹۹)

کف سازی و اجرای اپوکسی کفپوش / شرکت توسعه آهن فوالد گل گهر ( سال ۱۴۰۰ )

تولید و اجرای رنگ اکریلیک نما / مجتمع های سازمانی وزارت دفاع - تهران ( سال ۱۴۰۰ )

تولید و اجرای  خط کشی رنگ سرد ترافیکی/ حوزه استحفاظی  استان کرمانشاه (سال ۱۴۰۱)

لیست کامل پروژه های انجام شده در سایت شرکت رنگسازان غرب قابل مشاهده می باشد.

 مبلغ کل قراردادها تا سال ۱۴۰۱ ، 1,086,338,199,401 ریال میباشد.



ر﹡﹍︧︀زان ︾︣ب
R a n g s a z a n G h a r b

۱۳۱۴

Certificatesگواهی ها Certificatesگواهی هاالشهادات الشهادات

رنگسازان غرب
Rangsazan Gharb

www.rangsazangharb.com


