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مطلوب پالس
صنایع پلیمری امروزه در سرتاسر دنیا و در کلیه بخش های مختلف صـنایع 

جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است.
هر طرف رانگاه کنید مثالی روشن بر صحت این موضوع قابل رویت است،

جایگزین شدن بعضـــــی مواد در صنعت و ورود صنایع پالستیک دلیل به 
اهمیت این موضـوع اســت. همچنین قابلیت بازیافت آن و جلوگیری از 

آسیب رسانی به طبیعت اهمیت این موضوع را دو چندان کرده است.
شرکت مطلوب پالس با بیش از ۴ دهه فعالیت، در سال ١٣۵٧ کارخود را 

آغازنموده است و از پیشروان صنایع پالستیک در ایران می باشد.
این شرکت درطی ۴ دهه فعالیت در تمام فصول سال و در بدترین شرایط 
اقتصـــــــادی همواره به کار خود ادامه داده و بدون توقف و تعطیلی به 
صورت nonstop همیشـه در فعالیت بوده است و تالش این مجموعه 
بهینه ســازی تولید، شـــرایط جدید، نوآوری و خالقیت، ایجاد اشـــتغال، 
اسـتفاده از تکنولوژی روز دنیا در زمینه ماشــین آالت و کاربرد انواع مواد 

افزودنی خاص در تولید بوده است.

عالوه بر این، از ابتدای کار تاکنون مهم ترین ســیاســت و شــعار هیئت 
مدیره شرکت رضایت مندی مشــتری و خدمات پس از فروش بوده است 

بدانگونه که معتقدیم    همیشه حق با مشتری است   .
شرکت مطلوب پالس از اعضا با سابقه فعال در انجمن ها و تشـکل های 

صنفی پلیمر و صنایع پالستیک می باشد.
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کاربرد تولیدات شرکت مطلوب پالس:

تولید سفارشات جهت شرکت های صنعتی و تولیدی های کوچک و بزرگ.

تولید جهت بخش کشاورزان و گلخانه داران.

تولید جهت بخش بازار مصرفی.

تولید جهت صنایع غذایی.

تولید جهت سایرین.

Polymer industries have gained special 
positions in all sectors of different industries. 
We can see tangible examples of this issue 
around us. 
Introduction of some materials in industries 
and their secondary production and the 
emergence of plastic industries are due to the 
importance of this issue. Moreover, their 
recycle in the cycle of nature has increased this 
importance level. 
Matloob Plas Company with over four decades 
of activity, started its activities in ���� and is 
among the leading plastic industries in Iran. 
This company has continued its activities for 
over four decades in all seasons and under 
unpleasant economic conditions with no 
interval and aimed to optimize production, 
new conditions, generate jobs, use modern 
technology in the field of equipment and 
machinery, and application of special 
additives in production. 
Moreover, from the beginning, our policy and 
slogan have been consistent with the 
satisfaction of customers and after sales 
services and customer rights are respected. 
Matloob Plas Company is comprised of the 
members of economic organizations in the 
field of polymer and plastic with rich work 
experience. 

The application of  the Matloob Plas products

Ordered productions for industrial and small and large companies. 

Productions for agriculture section and greenhouses.

Productions for the customer market segment.

Productions for food and health industries. 

Productions for others.
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تولیدات

رول پالستیک نایلون تا عرض ٨ متر بسته به سفارش خریدار. •
پالستیک گلخانه ای با افزودنی یووی جهت کشت صیفی جات و سبزیجات و ... در تمام طول سال. •

کیسه های نایلون قابل استفاده در بخش صنعت، کشاورزی، غذایی و سایرموارد. •
کیسه های نایلون شیرینگ جهت بسته بندی محصوالت صنعتی. •

کیسه های رکابی دسته دار فروشگاهی با عالمت تجاری سنجاقک چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت در  •

بهترین شرایط.
کیسه های نایلکس جهت بسته بندی نان، مواد غذایی، صنعتی و ... .   •

کیسه های فریزری با نام تجاری هامون درچهار اندازه مختلف جهت بسته بندی مواد غذایی دردرازمدت با  •

مواد اولیه مرغوب وفودگرید.
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PRODUCTS OF MATLOOB PLAS COMPANY

� Different plastic rolls, nylon up to � meters wide depending on the orders.
� Different greenhouse plastic films with UV mixture for growing summer crops and 

vegetables during all seasons.
� Different nylon bags to use in industry, agriculture, and food segments.
� Different shrink pack  for packaging industrial products.
� Different T-SHIRT bags with Dragonfly brand and best conditions in terms of quantity 

and quality.
� Different nylex bags for packaging bread, food, and industrial products.
� Different freezer bags with Hamoon brand in � sizes for packaging food products for 

long-term storage with high-quality  food-grade raw material.
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با توجه به روند سـریع تکنولوژی و ورود مواد اولیه با قابلیت های 
جدید در بازارهای جهانی ،این شـــرکت به منظور آشـــنایی هرچه 
بیشـتر و بهتر شرکای تجاری خود اقدام به برگزاری نشـســت های 
تخصـصـی با کارشناسان ایرانی و خارجی  را همیشـه در برنامه کار 
خود قرار داده و از نقطه نظـرات در هـر زمینه جهت بهبود و کیفیت 
محصـوالت چه در بخش کشـاورزی و چه در بخش صنعتی استفاده 
میکند و هر نوع انتقاد سازنده را به منزله پیشـــــرفت در کار خود 

میداند.

تحقیقات و توسعه
According to the rapid trend of 
technology and introduction of raw 
material with new capabilities in the 
global markets, this company has held 
technical meetings with Iranian and 
international experts to introduce itself 
to its international partners and takes 
advantage of comments to improve the 
quality of its products in industrial and 
agriculture segments and considers 
c o n s t r u c t i v e  c o m m e n t s  a s 
advancement in its work. 

RESEARCH
AND DEVELOPMENT
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Branding Registration

ثبت برندهای تجاری جهت تولیدات

محصــوالت شرکت مطلوب پالس

دارای پـــروانه بهـــره بــــرداری و

پروانه بهداشتی ساخت محصـــول

I.R.I.FDO
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این شرکت در راستای فرهنگ مشتری مداری ، اقدام به تاسیس و تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفی با بکارگیری 
تجهیزات آزمایشــــگاهی دقیق و کامل از بهترین دستگاه ها نموده است که در نوع خود در صنایع پالستیک 
کم نظیر اسـت و در پی آن موفق به دریافت پروانه بهداشـتی از سـازمان غذا و دارو گردیده اسـت که در این 
راستا کلیه تولیدات شرکت مطلوب پالس چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت در سه مرحله مواد اولیه، حین 
تولید و محصول نهایی توسط پرسنل متخصص آزمایشگاه نمونه برداری و کنترل میشود تا محصـول تولیدی 

متناسب با کیفیت و استاندارد های روز و مورد تایید دنیا در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

ذکر این نکته ضروری است که با توجه به درخواست خریداران محترم ، آنالیز های آزمایشگاهی و مشخصـات 
فنی بصورت کتبی در صورت نیاز با توجه به مجوز سازمان غذا و دارو به متقاضیان ارائه میشود.

This company has established and equipped 
quality control laboratory by employing 
complete laboratory equipment and best 
machines and is one of the best companies in 
the field of plastic industry and has received 
health certificate from the Food and Drug 
Organization and in this category, all products 
of this company are controlled by the experts 
in terms of quality in three stages of raw 
material, production process, and final product 
to produce products based on quality and
standards of the day and approved by the world. 
It should be noted that according to the 
considerations of the customers, laboratory 
analyses are provided in written forms if 
required by the Food and Drug Organization. 

FACILITIES
and Equipments

امکانات و تجهیزات



شــرکت مطلوب پالس با ســـابقه دیرینه خود در حوزهتولید، در زمینه واردات انواع مواد اولیه خاص با 
بهترین کیفیت از شرکت های خارجی جهت بهبود کیفیت کاالهای تولیدی خود نیز فعالیت مستمر دارد 
ضـــمن اینکه جایگزین و نوســـازی ماشــــین آالت جدید برای راندمان بهتر و از همه مهمتر کیفیت 

محصوالت همیشه در دستور کار این شرکت قرار دارد.
در حوزه فروش نیز این شرکت در شهرها و استان های مختلف دارای عاملیت فروش میباشد که امکان 

دسترسی به محصوالت این شرکت توسط مصرف کنندگان مختلف را آسان تر میکند.
شـــرکت مطلوب پالس یکی از طرف های قرارداد خرید با شــــرکت های معتبر ایرانی وخارجی در حوزه 

صنایع پالستیک میباشد که این جز افتخارات این شرکت در طی بیش از ۴ دهه فعالیت میباشد.

Matloob Plas Company with its background and rich history in the contexts of 
production, import of special and high-quality raw-material from international 
companies, constantly produces its products. Meanwhile, the use of new 
machines for better efficiency and quality of products is a priority. 
In the field of sales, this company has sales representatives in different cities that 
facilitate access to its products. 
This company is one of sales contract parties of reputable Iranian and foreign  
companies in terms of commerce and service affairs and this is one of honors of 
this company over these four decades.     

بازرگانی

BU S I N E S S
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Office: Unit ��, �th Floor, Parsian Building, 
The beginning of East Saadatabad Palace St, 
M o s a l a  S t ,  M i r  S t ,  I s f a h a n - I r a n
Zip Code:  ����������

���-��������
���-��������  

www.matloobplas.com

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان میر، خیابان مصـلی، ابتدای 
خیابان کاخ سعادت آباد شرقی، مجتمع پارسـیان، طبقه 

چهارم، واحد ۴۵

٣-٠٣١۶۶١٠٣۵٣

٣-٠٣١۶۶١٠٣۵۴

کد پستی :  ٨١۶۴٧٧٧٣٨٨
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