


السترشکت همبد مه پ

درود

یسخنو،دادهقرارمااختیاردرراخودگرانبهایوقت،عزیزهمراهشماکه،ماستافتخارباعث
.میگذارنیدنظراز،رامجموعهاینرسانیخدمتنحوهوماهیتدرباره،چند

کارخانجاتوکارهاوکسببهکمکزمینهدرراخودفعالیت1382سالاز،پالستمهمجموعه

وخرید،بندیبسنه،توزیع،تولید،تهیهجهتبهداشتیوآرایشی،غذاییمواد،داروییتولیدات

وپروردگارلطفبهونمودهآغازایشانمصرفموردظروفانواعصادراتوواردات،فروش
.استدادهادامهخودفعالیتبهامروزبهتا،ساله30مدیریتیتجربهبرتکیه

سپسایشان،نیازتامینجهتتالشومشتریرضایتابتدادرمجموعهایناصلیمشیخط
.میباشددرآمدوسودکسبنهایتدروصنعتایندرماندگاری

ادماندنییبهوخوشایندتجربهایبتوانیم،مجموعهاینتیمتالشو،شماتوجهحسنبااستامید

ارههمو،شماپرمهرحضوروگرمصدایتاشودنصیبمانافتخاراینو،بیافرینیمشمابرای
.باشدمارسانیاریوامیدبخش



منایی از خط تولید حمصوالت 



د مه پالستفهرست حمصوالت رشکت همب

5غلیظ پاش و رقیق پاش                   صفحه 

11صفحه پت دارویی                               

18صفحه ظروف قرص                            

23شیشه دارویی                              صفحه 

29صفحه شیشه جار                                

31شیشه روغن زیتون                       صفحه 



ن ر راشش غلیظ پاش ، رقیق پاش و قطره چاک



پمپ غلیظ پاش

آرایشی18دهانه 

آرایشی20دهانه 

آرایشی20دهانه 

آرایشی24دهانه 

آرایشی24دهانه 



پمپ غلیظ پاش

28دهانه 

28دهانه 

28دهانه 

28دهانه 



پمپ غلیظ پاش

28دهانه 

28دهانه 

28دهانه 



اسپری رقیق پاش 

آرایشی24اسپری رقیق پاش دهانه 

آرایشی24اسپری رقیق پاش دهانه 

24پمپ  اسپری رقیق پاش دهانه 

20پمپ اسپری رقیق پاش دهانه 

18پمپ اسپری رقیق پاش دهانه 



اصحمصوالت خ

قطره چکان آرایشی

پمپ اسپری بینی

پمپ اسپری نازل بلند

24مینی تریگر دهانه 



پت دارویی



28هانه پت رشبت رینگ دارویی د

سی سی60پت شربت 

• گرم13:وزن

• میلی متر39.5:قطر

• میلی متر91:ارتفاع

سی سی100پت شربت 

• گرم18:وزن

• میلی متر50:قطر

• میلی متر100:ارتفاع

سی سی کتابی120پت شربت 

• گرم20:وزن

• میلی متر55:قطر

• میلی متر130:ارتفاع

سی سی125پت شربت 

• گرم18:وزن

• میلی متر50.25:قطر

• میلی متر111:ارتفاع



28هانه پت رشبت رینگ دارویی د

سی سی150پت شربت 

• گرم23:وزن

• میلی متر51.4:قطر

• میلی متر115:ارتفاع

سی سی200پت شربت 

• گرم29:وزن

• میلی متر52.5: قطر

• میلی متر137.7:ارتفاع

سی سی کتابی250پت شربت 

• گرم31:وزن

• میلی متر58.5: قطر

• میلی متر161: ارتفاع

سی سی 250پت شربت

• گرم29:وزن

• میلی متر59:قطر

• میلی متر142:ارتفاع



28دهانه پت رشبت رینگ ر شامیدین

سی سی60پت شربت 

• گرم14:وزن

• میلی متر37.8:قطر

• میلی متر95.8:ارتفاع

سی سی120پت شربت 

• گرم18:وزن

• میلی متر46: قطر

• میلی متر116.6:ارتفاع

سی سی150پت شربت 

• گرم22:وزن

• میلی متر49.3: قطر

• میلی متر131: ارتفاع

سی سی200پت شربت 

• گرم31:وزن

• میلی متر57.3:قطر

• میلی متر160ارتفاع



28دهانه پت رشبت رینگ ر شامیدین

سی سی200پت شربت

• گرم31:وزن

• میلی متر68.2:قطر

• میلی متر155:ارتفاع

سی سی250پت شربت 

• گرم22:وزن

• میلی متر62:قطر

• میلی متر140:ارتفاع

سی سی250پت شربت 

• گرم31:وزن

• میلی متر58.7:قطر

• میلی متر164:ارتفاع



28درب دهانه 

درب دارویی بهمراه پیمانه

درب آب بند

درب دارویی آج درشت

درب دارویی آج ریز

درب قفل کودک



پریبطری هبداش یت مهراه اب اس 

سی سی250بطری بهداشتی 

بهمراه اسپری•

سی سی125بطری بهداشتی 

بهمراه اسپری•

سی سی 50بطری بهداشتی 

بهمراه اسپری•

سی سی 30بطری بهداشتی 

بهمراه اسپری•



ظروف قرص



ظروف پت قرص

سی سی75پت 

• گرم18:وزن

• میلی متر44.2:قطر

• میلی متر73.98:ارتفاع 

سی سی100پت 

• گرم18:وزن

• میلی متر47.4:قطر

• میلی متر82.5:ارتفاع

سی سی 100پت 

• گرم18:وزن

• میلی متر50.62: قطر

• میلی متر85.7:ارتفاع



ظروف پت قرص

سی سی150پت 

• گرم22:وزن

• میلی متر56.5:قطر

• میلی متر101.5:ارتفاع

سی سی150پت 

• گرم24:وزن

• میلی متر52.5:قطر

• میلی متر95: ارتفاع

سی سی 150پت 

• گرم24:وزن

• میلی متر56.5:قطر

• میلی متر90:رتفاعا

سی سی 200پت 

• گرم24:وزن

• میلی متر57.5:قطر

• میلی متر108.5:ارتفاع



ظروف پیل اتیلن قرص
سی سی75پلی اتیلن 

• گرم10:وزن

• میلی متر39:قطر

• میلی متر61.4:ارتفاع

سی سی100پلی اتیلن 

• گرم12:وزن

• میلی متر44.2:قطر

• میلی متر72:ارتفاع

سی سی 100پلی اتیلن 

• گرم16:وزن

• میلی متر47.5:قطر

• میلی متر83.8:ارتفاع

سی سی 150پلی اتیلن 

• گرم20:وزن

• میلی متر56:قطر

• میلی متر94:ارتفاع

سی سی 150پلی اتیلن 

• گرم 20:وزن

• میلی متر52.5:قطر

• میلی متر95:ارتفاع



37درب های دهانه 

درب قفل کدک بهمراه سیل

درب پیچی بهمراه سیل 



ویییشه دار ش 



تبطری شیشه ای رشب

سی سی 60شربت 

• گرم62:وزن

• میلی متر39.8:قطر

• میلی متر93: ارتفاع

سی سی120شربت 

• گرم96:وزن

• میلی متر50:قطر

• میلی متر115:ارتفاع

سی سی120شربت 

• گرم96:وزن

• میلی متر50:قطر

• میلی متر115:ارتفاع



تبطری شیشه ای رشب

سی سی125شربت 

• گرم82:وزن

• میلی متر49:قطر

• میلی متر114:ارتفاع

سی سی250شربت 

• :گرموزن153

• میلی متر55.5: قطر

• میلی متر125:ارتفاع

سی سی 1000الکل 

• گرم590:وزن

• میلی متر96:قطر

• میلی متر225:ارتفاع



شه ایقطره چاکن شی بطری 

سی سی18قطره چکان 

• گرم30:وزن

• میلی متر28.5:قطر

• میلی متر50.9: ارتفاع

سی سی30قطره چکان 

• گرم42:وزن

• میلی متر32.6:قطر

• میلی متر65:ارتفاع



س یلنیشیشه وایل پین

سی سی20ویال 

• گرم30.3:وزن

• میلی متر3.2:قطر

• میلی متر6.2:ارتفاع

سی سی20ویال 

• گرم30.3:وزن

• میلی متر3.2: قطر

• میلی متر6.2:ارتفاع

سی سی50ویال 

• گرم52.2: وزن

• میلی متر4.2: قطر

• میلی متر7.3: ارتفاع



س یلنیشیشه وایل پین

سی سی50ویال 

• گرم52.2:وزن

• میلی متر4.2:قطر

• میلی متر7.3:ارتفاع

سی سی100ویال 

• گرم90.2:وزن

• میلی متر5.2: قطر

• میلی متر9.4:ارتفاع

سی سی100ویال 

• گرم90.2:وزن

• میلی متر5.2: قطر

• میلی متر9.4: ارتفاع



اربطری شیشه ای ج



حمصوالت جار و درب 

سی سی 750جار 

• 66دهانه 

سی سی750جار 

• 82دهانه 

سی سی 1050اجار 

• 82دهانه 

درب جار آلومینیومی



تونیشه روغن زی ش 



نزیتوبطری شیشه ای 

سی سی250استوانه 

سی سی500استوانه 

سی سی 250چهارگوش 



نزیتوبطری شیشه ای 

سی سی250چهارگوش 

سی سی500چهارگوش 

سی سی 500چهارگوش 



پالست خدمت رساین کنمی به امید ر نکه به شام عزیزان در کنار مشرتاین وفادار مجموعه همبد مه



:ارتباط اب ما


