
لوله و اتصاالت 
فاضالبی، برقی و جاروبرقی



1

ســال 1359 ، آغــازی بــود بــر فعالیــت »گــروه تولیــدی صنایــع یــزد پولیــکا« برنــد ملــی امــروز کــه در آن ســا ل ها، فعالیــت تولیدی 
خــود را تحــت عنــوان شــرکت »یــزد پولیــکا« آغــاز کــرد و پــس از مدتــی کارخانــه خــود را با ظرفیت تولیــد 1800 تن محصول در ســال، 
در دو شــیفت کاری و در زمینــی بــه مســاحت 5 هــزار متــر مربــع در حســن آبــاد مشــیر در اســتان یــزد، بــه بهــر ه بــرداری رســاند.  
یــزد پولیــکا در همــان قــدم هــای ابتدایــی بــا منــش مدیریتی تحول خــواه و تزریق آن به متخصصــان این گروه تولیــدی، »برترین 
کیفیــت در محصــوالت« را ســرلوحه کار خــود کــرد و بــه تدریــج توانســت عــاوه بــر بــازار داخلــی و نیازهــای داخــل، بــازار صــادرات 

محصــول را در کشــورهای همســایه ایــران و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس را بدســت آورد.
ایــن قــدم بلنــد از ســوی متخصصــان گــروه تولیــدی صنایــع یــزد پولیــکا زمینــه ســاز  آن شــد تــا در ســال 1378 ، طــرح توســعه 
یــزد پولیــکا در شــهرک صنعتــی خضرآبــاد در اســتان یــزد و در  زمینــی بــه مســاحت 25 هــزار متــر مربــع بــه بهــره بــرداری رســد. در ادامــه 
و در ســال 1384 نیــز قــدم بلنــد دیگــری بــرای تجهیــز خــط تولیــد برداشــته شــد. تــا جایــی کــه یــزد پولیــکا توانســت بــا تجهیــز  و 
نصــب مــدرن تریــن و بــه روز تریــن خــط تولیــد مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی، ظرفیت تولید محصول خــود را بــه 14 هــزار تن در  
ســال در مرحلــه اول ارتقــا و افزایــش دهــد و در مرحلــه دوم کیفیــت محصــوالت خــود را دوچنــدان نمــوده و بــا اســتانداردهای روز 
جهانــی بــه بــازار عرضــه کنــد. متخصصــان گــروه تولیــدی صنایــع یــزد پولیــکا و در رأس آن مدیریــت ارشــد ایــن گــروه، بــا اعتقــاد و 
التــزام بــه ایــن نگــرش کــه کاالی تولیــد شــده و خروجــی محصــوالت یــزد پولیــکا بایــد از »باالتریــن ســطح کیفیــت« برخوردار باشــد 
و تامین کننــده رضایــت مصرف کننــدگان باشــد، در ســال 1385 موفــق بــه تجهیــز  آزمایشــگاه خــود بــه مجهزتریــن و جدیدتریــن 
وســایل آزمایشــگاهی از شــرکتهای معتبــر اروپایــی نظیــر IPT شــد و بــا کنتــرل کیفــی مطلــوب توانســت بــار دیگــر، محصوالتــی بــا 
کیفیــت روز جهانــی بــه بــازار عرضــه کنــد. ایــن رویکــرد ســبب شــد تــا تاشــی مضاعــف و جمعی صــورت گیرد تا ایــن شــرکت از اولین 
واحدهایــی در ســطح کشــور باشــد تــا در زمینــه تولیــد لولــه هــای PVC_U موفــق بــه اخــذ پروانــه کاربــرد عامــت اســتاندارد ملــی 

ایــران شــود کــه افتخــاری بــرای متخصصــان یــزد پولیــکا بــود.
تــا جایــی کــه ایــن حضــور مســتمر در محافــل تخصصــی و ملــی، همــواره مــورد توجــه و اســتقبال چشــمگیر و گــرم بازدیدکننــدگان، 
متخصصــان و همچنیــن مقامــات کشــوری قــرار گرفتــه و جایــگاه ویــژ ه ای را در صنعــت تولیــد لولــه هــایPVC_U  کشــور بدســت 
آورده  اســت کــه گســتردگی مصــرف محصــوالت ایــن شــرکت در اکثــر اســتانها و ارگان هــای مختلــف کشــور از جملــه آب و فاضــاب، 
مخابــرات، جهادکشــاورزی، ســازمان هــای مســکن و شهرســازی، انبــوه ســازان و دیگــر مصــر ف کننــدگان لوله هــا بــا کاربردهــای 

مختلــف و تخصصــی و همچنیــن صــادرات چشــمگیر  بــه کشــورهای همجــوار و حاشــیه خلیــج فــارس گــواه ایــن موفقیــت اســت.
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شرکت تولیدی یزداتصال پلیمر ایرانیان

شــرکت تولیــدی یزداتصــال پلیمــر ایرانیــان در ســال 1392 ، در ادامــه سیاســت توســعه ســبد محصــوالت گــروه تولیــدی 
یزدپولیکا و با پشــتوانه بیش از 3۶ ســال تجربه در صنعت تاسیســات توســط اعضای هیئت مدیره و مدیران این مجموعه 
تاســیس شــد. اســتفاده از آخریــن تکنیک هــای مدیریتــی در بکارگیــری نیروهــای تولیــدی و پشــتیبانی و نیــز اســتفاده از افــراد 

تحصیــل کــرده دانشــگاهی در تمامــی قســمت های تولیــدی و اداری از پتانســیل های مناســب ایــن شــرکت مــی باشــد.
تولیدات این شــرکت در حال حاضر اتصاالت UPVC در دو نوع چســبی و پوش فیت)اورینگی( از ســایز 20 الی 315 میلیمتر 
در زمینه های فاضاب ســاختمان، برقی، کشــاورزی و آب و فاضاب اســت. تعریف دقیق نیازهای مشــتریان در هر رشــته 

باعــث گردیــده اســت تــا مشــتریان ایــن شــرکت از تولیــدات عرضه شــده تــا حد زیادی رضایت داشــته باشــند.
انتخــاب بهتریــن تکنولوژی هــا در ماشــین آالت تولیــدی، ایجــاد زیرســاخت هــای اساســی در تولیــد، سیســتم مناســب انتقــال 
مــواد و همچنیــن وجــود تاسیســات مناســب برقــی و آبــی باعــث شــده اســت کــه ایــن شــرکت از بــه روزتریــن، تمیزتریــن و 

پــاک تریــن شــرکتهای تولیــدی در زمینــه تولیــد محصــوالت UPVC بشــمار آیــد.
 UPVC این شــرکت آمادگی دارد با پتانســیل های مناســب در زمینه طراحی و ســاخت انواع قطعات پلیمری به ویژه در زمینه

نیازهای مشتریان و مصرف کنندگان را برآورده نماید.

آزمایشگاه تحقیقاتی پارس سنجش یزد

این آزمایشــگاه فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آزمایشــگاهی با کیفیت، به صورت تخصصی در زمینه لوله و اتصاالت 
PVC-U، در خــرداد مــاه ســال 1392 آغاز کرد.

از جملــه مهــم تریــن وظایــف ایــن آزمایشــگاه، انجــام آزمــون هــای انــواع لولــه و اتصــاالت PVC-U و آزمــون هــای مربــوط 
بــه مــواد اولیــه و تســت هــای کنتــرل کیفــی مربوطــه بــه لولــه هــا و اتصــاالت مطابــق بــا آخریــن متدهــای ملــی و بیــن الملــی 
نظیــر ASTM،ISO،DIN،INSO،ISIRI مــی باشــد،که در ایــن زمینــه دارای تجهیــزات تخصصــی و بــروز، از برنــد هــای معــروف 
اروپایــی در ســطح کشــور اســت. آزمایشــگاه دارای مجــوز آکرودیتــه از ســازمان تاییــد صاحیــت ملــی ایــران  ISO 17025 و 

همچنیــن آزمایشــگاه همــکار ســازمان ملــی اســتاندارد مــی باشــد.
آزمایشــگاه از طریــق ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی بــا کیفیــت، باعــث بهبــود در  رونــد کیفــی مشــتریان خــود، از جمله، شــرکت 
تولیــدی صنایــع یــزد پولیــکا و شــرکت یــزد اتصــال پلیمر ایرانیان می باشــد، که از مــواد اولیــه ورودی به کارخانه تا محصول 

نهایــی، مــورد آزمــون قــرار گرفتــه و کمــک شــایانی بــه گروه طراحی فرموالســیون و بخش تولید داشــته اســت.



لوله های چسبی و پوش فیتی
لوله و اتصاالت فاضاب ســاختمانی شــرکت یزد پولیکا براســاس 
المللــی  بیــن  یــا اســتاندارد  اســتاندارد ملــی INSO 9119 -1 و 
BS-EN1329-1 درقطرهــای خارجــی 32 تــا 315 میلیمتــر تولیــد 
می شــوند. شــرکت یــزد پولیــکا درصــورت درخواســت مشــتریان 
قــادر بــه تولیــد لوله هــای فاضــاب ســاختمانی براســاس ســایر 
یزدپولیــکا  شــرکت  می باشــد.  نیــز  بین المللــی  اســتانداردهای 
دارای گواهینامــه تاییدیــه از مرکــز تحقیقــات مســکن و ســاختمان 

و شهرســازی اســت.
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اتصاالت گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا

در اتصــاالت یــزد پولیــکا کــه بــه دو نــوع چســبی و اورینگــی قابــل تولیــد 
مــی باشــد، ســاختار، طراحــی و فرموالســیون بــه گونه ای اســت کــه تا حد 

زیــادی از عبــور صــدا جلوگیــری مــی گــردد.
ایــن محصــوالت دارای ســفتی حلقــوی بســیار بــاال و طراحــی مهندســی 
ویــژه ای هســتند. همچنیــن ســهولت نصــب آنهــا ســبب افزایــش ســرعت 

می شــود. کار 
اتصــاالت یــزد پولیــکا در گــذر زمــان و بــا کاربــرد طوالنــی مــدت بــدون 
بــروز هیچگونــه نشــتی، دارای طــول عمــر بســیار باالیی هســتند. همچنین 
قیمــت مناســب ایــن محصــوالت، آنهــا را در میــان برندهــای معتبــر متمایــز  

ســاخته اســت.
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ویژگی های لوله و اتصاالت برقی

•  قابلیت خم سرد و گرم
•  عایق الکتریسیته، برق و گرما

•  مقاومت بسیار باال در برابر ضربه
•  نصب آسان
•  سبکی وزن

•  ضریب اصطکاک پایین و ســهولت در عبور ســیم و کابل 
)میــزان زبــری پایین و ســطح کاما صیقلی(

•  کمترین میزان جذب آب
•  انعطاف پذیری باال

•  مقاوم در برابر قرارگیری در محیطهای اسیدی و بازی
•  بسته بندی مناسب

•  استحکام کششی مناسب
•  مقــاوم در برابــر گرمــا و ســرما در بــازه دمایــی ۶0+ الــی 25-
•  خاصیــت خــود خامــوش شــوندگی، نســوز بــودن و 

مقــاوم در برابــر آتــش

•  انواع فشار قوی و فشار ضعیف
•  اســتفاده از زانو،بوشــن و رابــط بــه منظــور ســهولت و 

ســرعت در کار و همچنیــن زیبایــی در اجــرا

•  بدلیــل مقاومــت مناســب در برابــر ضربــه نیــازی بــه 
نمی باشــد. بتــون(  فوم)فــوم  بتــن  حفاظــت 



جــاروی مرکــزی یــک سیســتم مکــش مرکــزی به  منظــور نظافــت ســاختمان و ارســال زباله  هــا از طریــق لوله  هــای 
داخــل دیــوار بــه محلــی دور از محــل زندگــی شماســت. بــه ایــن منظــور در مکان  هــای مــورد نیــاز نظافــت ســاختمان 
پریزهــای مکنــده   توســط لوله  هــای تــوکار بــه دســتگاه مکنــده مرکــزی کــه در محــل مناســب ماننــد موتورخانــه، 
زیــر زمیــن، انبــاری یــا پارکینــگ نصب شــده اســت متصــل می  شــود؛ در نتیجــه هنــگام نیــاز بــا اتصال لولــه خرطومی 
بــه پریزهــای مربوطــه سیســتم مکنــده توســط مــدار فرمــان به  طــور خــودکار روشــن شــده و می  تــوان بــه ســادگی 

مــکان مــورد نظــر را نظافــت کــرد. 

•     زمــان مناســب بــرای لوله  کشــی و سیم  کشــی مــدار فرمــان جــاروی مرکــزی هم  زمــان بــا اجــرای تاسیســات 
ــت. ــاختمان اس س

•     نوع مکنده مرکزی و تعداد آن نسبت به تعداد و متراژ واحدها استاندارد سازی می  شود.
•    لوله  هــای اســتفاده شــده از جنــس UPVC  فشــار قــوی بــا قطــر 50 میلی  متــر بــا خاصیــت آنتــی اســتاتیک )جــذب 
نکــردن غبــار( اســت. بــه همیــن منظــور بــرای جلوگیــری از تجمــع الکتریســته ســاکن روی محصــول در تولیــد ایــن 

لوله  هــا از مــواد افزودنــی ضــد آنتــی اســتاتیک )ضــد الکتریســته ســاکن( اســتفاده می  شــود.
•     دستگاه مکنده مرکزی   به دو صورت دیواری و پایه  دار قابل نصب است.

•    در ساختمان  های تک واحدی امکان نصب دستگاه مکنده روی بالکن نیز وجود دارد.

سیستم جاروبرقی مرکزی چیست ؟

•    سایز  لوله 50 میلیمتر با طول 3/4 متر می باشد.
•     تولید لوله و اتصاالت سیستم جاروبرقی مرکزی مطابق با استاندارد بین المللی ASTM F 2158  انجام می پذیرد.

•    در سایزهای بزرگتر ، تولیدات ما نیز  پاسخگوی نیاز شما خواهد بود.
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•    کلین روم بودن )خارج نشــدن هوا هنگام مکش در محیط مورد اســتفاده( که مســاوی اســت با محیطی پاکیزه، 
هوای مطبوع و مناسب برای بیماران و جلوگیری از شیوع بیماری  های تنفسی و ریوی

•    هنگام استفاده کاما بی  صداست
•    امکان استفاده هم  زمان چندین نفر از سیستم جارو برقی مرکزی با مکش استاندارد

•    بدون نیاز به کیسه یا پاکت زباله و دربر نداشتن هزینه  های ریالی و زمانی
•    سهولت در استفاده و بدون نیاز به جابه  جایی دستگاه و مشکات ناشی از ضربه و شکستگی

ــیم پیچی  ــردن س ــك ک ــور خن ــردن به  منظ ــوش ک ــه خام ــاز ب ــدون نی ــر ب ــان باالت ــدت زم ــتفاده در م ــکان اس •    ام
الکتروموتورهــا

•    امکان نظافت تمام نقاط ساختمان و نظافت خودرو در داخل پارکینگ بدون جابه جایی دستگاه جارو برقی
•    مصــرف انــرژی کمتــر و راندمــان کاری بــاال بــه دلیــل اســتفاده از الکتروموتورهــای دور پاییــن بــا تعــداد 

پروانه  هــای مکنــده بیشــتر
•    عمر مفید باالی دستگاه به دلیل استفاده از قطعات صنعتی

•    افزایش ارزش افزوده بر ساختمان و...

مزایای جاروبرقی مرکزی:

در کل اگــر مــا جــاروی مرکــزی را قلــب و لوله  کشــی و اجــرای آن را رگ  هــای بــدن در نظــر بگیریــم، 
ــب  ــر قل ــی اگ ــود حت ــی ش ــار برید گ ــا دچ ــدود ی ــمتی از رگ مس ــه قس ــی ک ــت در صورت ــح اس واض
کارش را بــه   درســتی انجــام دهــد مســلما ایــن موضــوع بخشــی از بــدن یــا حتــی کل آن را بــا 

مشــکل مواجــه خواهــد کــرد.
ــام  ــت انج ــب درس ــرا و نص ــر اج ــت؛ اگ ــه اس ــا همین  گون ــم دقیق ــزی ه ــاروی مرک ــتم ج در سیس
ــاز مصرف  کننــدگان نخواهــد  نشــود حتــی یــک دســتگاه خــوب و اســتاندارد هــم جوابگــوی نی
بــود؛ بنابرایــن خواهشــمندیم بــرای تحقــق ایــن هــدف همگــی اعــم از تولیدکننــده کــه بایــد 
دســتگاه های باکیفیــت و اســتاندارد تولیــد کنــد و مجریــان بــا اجــرا و نصــب دقیــق، کارفرمایــان 
بــا انتخــاب مناســب و در نظــر گرفتــن منافــع مشــتریان و همچنیــن مصرف  کننــدگان بــا انتقادهــا 
و پیشــنهادهای ســازنده خــود ایــن مســیر را همــوار ســازند تــا دســت  یافتن بــه ایــن مهــم 

آســان  تر شــود.
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برخی از پروژه های گروه تولیدی صنایع  یزدپولیکا

اراک   برخی از پروژه های مسکونی در اراک

تهران       پروژه 35000 واحدی کوزو      پروژه 280واحدی پردیس       پروژه 350 واحدی بارمان

تهران       مجتمع پارمیس پاالس     برج های رزت       برج بیمه رازی

8

تهران     پروژه ایران مال      ویاهای شخصی منطقه لواسان      برج های دوقلو خادمین



بندر عباس       پروژه 340  واحدی تعاونی مسکن معلم      پروژه 180 واحدی اوقاف و امور خیریه                                           

مشهد                                               

مشهد                                               

مشهد                                               

پروژه مسکونی آرتیم  برج کوثر  هتل قصر طایی 

بازار ملل هتل هیراد هتل روتانا 

مشهد مال        برج زیباسازه برج الیزه 
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برخی از پروژه های گروه تولیدی صنایع  یزدپولیکا

سایر  پروژه ها

سایر  پروژه ها

یزد       بیمارستان قلب 600 تختخوابی محمدرسواهلل یزد        سازمان نظام مهندسی معدن یزد     مرکز تجاری سیتی سنتر  یزد         

قم   پروژه اریکه اوج        پروژه بلوار امین      پروژه بانک تجارت

  بازسازی استادیوم تختی الرستان فارس      هتل بزرگ ساحلی سپنتا کیش     برج مراقبت فرودگاه کیش      

   بیمارستان 400 تختخوابی رشت        دانشگاه پیام نور البرز        مجتمع تجاری اداری آفتاب شیراز

قم       پروژه شهرک قدس      پروژه اداری تجاری کار افرین       پروژه ۶3 واحدی خیابان لقمان حکیم
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پروژه ساختمانی شهرك اندیشه

مسکن مهر تفت-مهریز-میبد

پروژه ساختمانی اسکان کویر 

پروژه ساختمانی پیشگامان کویر

هتل بلند مرتبه قدس

هتل بلند مرتبه ملت مشهد

پدیده شاندیز مشهد

مسکن مهر گلبهار خراسان رضوی

شرکت سیپورت جزیره قشم

انبوه سازی مسکن نسیم فریاب جنوب

اسکله بندر شهید رجایی

تعاونی مسکن روشندالن بندرعباس

بیمارستان چالوس

مجتمع مسکونی سپاه پاسداران

 ورزشگاه ۳۰۰۰۰ نفری رضا زاده

مسکن پردیس – توسعه اسکان شرق

پتروشیمی تخت جمشید – تبدیل انرژی آسیا

پروژه آبرسانی شهرک صدف

شرکت آب و برق کیش

پروژه عمرانی اداری حفاظت سپاه تهران

پروژه مسکن شهری بنیاد مسکن تفت (آسمان تفت)

پروژه مسکن بهارستان

سرمایه گذاری مسکن کل

پروژه مسکن جوانان یزد

پروژه مسکونی تابان یزد

تعاونی مسکن جهاد کشاورزی یزد

اتحاديه شركتهای تعاونی مسكن شهرستان شهرضا

احداث مدرسه الهام دشتی واقع در استان یزد

احداث مدرسه دستمالچی واقع در استان یزد

احداث کتابخانه نجف آباد

احداث درمانگاه احمدآباد اردکان

احداث مدرسه اتباع بیگانه مهریز

احداث مدرسه فالح مروست

احداث کارخانه کاغذ تیشو فهرج

احداث مهمانسرای یزدباف واقع در استان یزد

بازسازی هتل سنتی خوان دو حد واقع در استان یزد

احداث هتل سنتی زرگران یزد واقع در استان یزد

بیمارستان شهدای کارگر یزد

بازرگانی شاد واقع در استان یزد

پروژه کلینیک ۵ طبقه صادق فردواقع درشهرستان گراش - فارس

پروژه ۱۷۰ واحدی تحکیم بنیان بهزیستی واقع درشهرستان گراش - فارس

دانش سرای الرستان

کلینیک ۵ طبقه سرطان شناسی واقع در شهرستان گراش - فارس

ساختمان بخشداری ارد واقع در شهرستان گراش - فارس

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

سایر پروژه های اجرا شده

ساختمان خیریه عنیبیه واقع در شهرستان گراش - فارس

پروژه شهرک صنعتی واقع در شهرستان گراش - فارس

اورژانس بیمارستان امیرالمومنین واقع در شهرستان گراش - فارس

پروژه تجاری تفریحی نیلی واقع در الرستان فارس

پروژه ۷۰ واحدی بسیج سازندگی مربوط به سپاه قمر بنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری

شرکت فرآورده های قیری سیه فام

شرکت خدمات شهرک صنعتی یزد

شرکت تاسیساتی دریاکار

مجتمع تولیدی فوالد محسن

شرکت فنی مهندسی ارسین پی مانا

شرکت کرک یزد

شرکت صنعت و معدن یزد

شرکت ساختمانی و تاسیساتی مقاوم سازان آرسین

شرکت مهساز بنای یزد

شرکت رهسازنمای یزد

شرکت توسعه نمای کویر یزد

شرکت طلوع شمس جانبازان یزد

شرکت تعاونی مسکن جامعه فرهنگیان یزد

شرکت شیمیایی بتن پارس

شرکت بین المللی مقاوم کار

شرکت اسکان بنای رستاق

شرکت عمران خلیج فارس بندر

شرکت عمران و توسعه شهری اترک

شرکت انبوه گستر نصر

شرکت همرس

شرکت سازه پوش

مجتمع تولیدی آهن اسفنجی

شرکت مهندسی طرح و کاوش ابنیه

شرکت سازه گستر منفرد

شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل راه و ترابری استان یزد

شرکت توسعه گستران سپاهان

شرکت سازه استیل پارس ایرساکو

شرکت تام ایران خودرو

بزرگترین هتل ساحلی کشور در جزیره کیش

ساختمان های اداری در منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان المرد

بیمارستان عشایر خرم آباد - موسسه سازندگی حضرت جواد االئمه

ساختمان های پارت شهر منطقه ۲۲ تهران

مجتمع تجاری - مسکونی نصیر در ورامین

پروژه تجارس ونوس

هتل سوادکوه

پروژه مسکونی ستارخان

پروژه بزرگ بازار ایران

پروژه شرکت مانا انرژی تولید پنل های خورشیدی

پروژه مسکونی - پنت هوس پارمیس - رودهن

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

سایر پروژه های اجرا شده
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افتخارات گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا
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پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد اجبــاری ملــی 
اتصــاالت  و  لولــه  فــرآورده  شــماره 9119بــرای 
پالســتیکی از جنــس پلــی وینیــل کلریــد ســخت 
مــورد مصــرف در تخلیــه فاضــالب ســاختمان.

  پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشویقی ملی شماره  
11105 بــرای لولــه از جنــس پلــی وینیــل کلریــد مــورد 

مصــرف در عبــور کابــل هــای الکتریکــی و مخابراتــی

پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد اجبــاری ملــی 
اتصــاالت  و  لولــه  فــرآورده  شــماره 9119بــرای 
پالســتیکی از جنــس پلــی وینیــل کلریــد ســخت 
مــورد مصــرف در تخلیــه فاضــالب ســاختمان 

ــزد اتصــال پلیمــر ایرانیــان( ــرای ی )ب

پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد تشویقی ملی شماره 
1-12142 بــرای محصــول لولــه و اتصــاالت از جنــس پلی 
وینیــل کلریــد ســخت سیســتم هــای لولــه کشــی آب 

بــاران بــرای مصــارف روکار)ناودانــی(

پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد اجبــاری ملــی 
شــماره 21-11215 بــرای فــرآورده سیســتم هــای 
مجرایــی بــرای مدیریــت کابــل  قســمت 21- 

سیســتم هــای لولــه محافــظ صلــب.

گواهینامه های گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا
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پروانه بهداشتی ساخت از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی

پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد اجبــاری 
فــرآورده  بــرای   13361-2 شــماره  ملــی 
سیســتم هــای لولــه گــذاری بــرای کاربردهــای 
آبرســانی و فاضــالب و زهکشــی تحــت فشــار 
از  زمیــن  ســطح  بــاالی  و  خــاک  در  مدفــون 

جنــس پلــی وینیــل کلریــد ســخت.

پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد اجبــاری ملــی 
شــماره 9118 بــرای فــرآورده لولــه و اتصــاالت 
پالســتیکی از جنــس پلــی وینیــل کلرایــد ســخت 

مــورد مصــرف در تخلیــه فاضــالب زیرزمینــی

رســیدگی  سیســتم  گواهینامــه 
مبتنــی  مشــتریان  شــکایات  بــه 
ISO 10002:2014 ــر اســتاندارد ب

ایتالیــا.  DIMITTO از 

مدیریــت  سیســتم  گواهینامــه 
بــر  مبتنــی  محیطــی  زیســت 
 ISO  14001:2015 اســتاندارد 

ایتالیــا.  DIMITTO از 

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 
 ISO 9001:2015 مبتنــی بــر اســتاندارد

از DIMITTO ایتالیــا.

مدیریــت  سیســتم  گواهینامــه 
بهداشــت حرفــه ای و ارگونومــی 
مبتنــی بــر اســتاندارد 18001:2007 

ایتالیــا.  DIMITTO از   OHSAS
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محصوالت استاندارد،   شناسنامه کیفیت هستند!

با انتخابی هوشمندانه ساختمان خود را یک عمر  بیمه کنید.

تاسیســات، رگ هــای حیاتــی دوام و طــول عمــر ســاختمان شماســت، بــا انتخابــی تیزبینانــه، مانع 
نشــتی و عمــر کوتــاه ســاختمان خــود شــوید.

محصــوالت گــروه تولیــدی صنایــع یــزد پولیکا، بــا دارابــودن گواهی نامه هــای اســتاندارد ملی و 
بین المللی و مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی کیفیت را تضمین می کنند.

بخشی از گواهینامه ها و استانداردهای محصوالت ساختمانی گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا 
بــه شــرح  زیــر  اســت:

IEC 61386-21  معادل  INSO 11215-21
 ایــن اســتاندارد مربــوط بــه سیســتم های مجرایــی بــرای مدیریــت کابــل قســمت 21 و  سیســتم های 

لولــه محافــظ صلــب اســت. 

  DIN 16873 معادل  ISIRI 11105 
  این استاندارد ناظر بر محصوالت مخصوص عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی است.

BS EN 1329-1 معادل  INSO 9119-1 
 این استاندارد بر لوله گذاری مورد مصرف در تخلیه فاضاب و پساب ساختمان اشاره دارد.

BS EN 12200-1 معادل   INSO 12142-1
 این استاندارد به سیستم های لوله کشی آب باران برای مصارف روکار و ناودان اشاره دارد.



کارخانـــه : اســـتان یزد،شـــهرک صنعتـــی خضرآبـــاد، آدرس 
بــهــــــارســتـــــــان ۳۱  دهـــــــم،  کـــــاج، 24متـــــــــری  بــلـــــــــوار 
تلفن: ۳727299۳- 0۳5 /  فکس: ۳7272548- 0۳5
بهارجنوبـــی، ابتـــدای  انقـــاب،  خیابـــان  تهـــران:  دفتـــر 
680 واحــــــد  هفتــــــم،  طبقـــــه  بهــــــار،  تجـــــاری  بــــرج 
تلفن:776۱6684-02۱/فکـــس:02۱-776۱67۱۳

پیامـــک روابـــط عمومـــی : 2000۱202 تلفن مستقیم واحد فروش 
   0۳5 - ۳727۳۳74 -6www.YAZDPOOLICA.co

i n f o @ y a z d p o o l i c a . c o www.YAZDPOOLICA.co

•  5 سال واحد نمونه صنعتی، برند برتر و برگزیده ملی
•  5 سال لوح تقدیر رعایت حقوق مصرف کنندگان

•  3 سال واحد نمونه کیفیتی
•  4 سال واحد منتخب تولیدملی، افتخار ملی

•   واحد منتخب جشنواره بین المللی اقتصاد سبز
•  3 سال لوح تقدیر واحد پژوهشی استان یزد

•  دریافت تندیس طالیی واحد کیفی در مصالح ساختمانی
•   چندین تقدیرنامه واحد برتر در همایش ݣݣݣهای آب و فاضالب کشور

•  ده ها لوح تقدیر از سازمانهای مختلف در مراݢݢسم ݣݣهای استانی و ملی

افتخارات


