کارخانه مقوا سازی
شرکت پویاطاب با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه کارخانه مقوا سازی و تولیدات متفاوت آن از
جمله ،لوله مقوایی ،تولید لوله مقوایی ،تولید لوله کاغذی  ،کارخانه کاغذ سازی و خدمات مبتنی
متفرقه بر کارخانه مقوا سازی و انواع خدمات ساخت و طراحی و اجرای لوله مقوایی فعالیت دارد.
همکاران مهترم در این راستا مستحضر هستند خدمات مبتنی بر تولیدات در ابتدا نیاز به رعایت حد
باالیی از بهداشت و کیفیت تولید می باشد و این مسائل از پیچ و خم های بسایاری از ابتدای برخورد
صحیح با مشتریان محترم شروع می شود تا سرویس های هفتگی یا گاهی روزانه دستگاه های
کارخانه.
کارخانه کاغذ سازی پویاطاب با دارا بودن سطح باالیی از تولیدات مقوا و کاغذ بهترین کارخانه مقوا
سازی در اصفهان می باشد.
شما میتوانید عکس کارخانه مقواسازی و کلیپ کارخانه مقواسازی را در منوی کلیپ و منوی گالری
مالحظه نمایید.

عکس کارخانه مقواسازی

کارخانه مقوا سازی

کارخانه مقوا سازی در اصفهان

کلیپ کارخانه مقواسازی

تماس با ما
اصفهان – خیابان مطهری جنب قنادی پانته آ  ،طبقه 3
031-33573899
33574092- 031
info@pooyatab.com
ارتباط مستقیم با مدیرعامل از طریق پیامک (انتقادات و پیشنهادات)0555853505055 :

درباره پویا طاب
شرکت پویاطاب در سال  5330فعالیت خود را آغازنموده و در سال  37به طور رسمی پا به عرصه صنعت کشور
نهاد.تولید لوله مقواییدر بهترین کیفیت ها تخصص ماست .این شرکت کار خود را با تولید لوله مقوایی معمولی آغاز کرد.
با افزایش تجربه مدیران و کارکنان زحمتکش شرکت  ،به این نتیجه رسیدیم که بخش عمده کیفیت لوله مقوایی به کیفیت مواد
اولیه وابسته است .لذا بر آن شدیم تا عالوه بر خالقیت و نوآوری وتجهیز ماشین آالت تولید لوله مقوایی ،با افزایش سرمایه
گذاری اقدام به خرید و نصب و راه اندازی خط تولید کاغذ و مقوای مخصوص لوله سازی نماییم که این امر نیز به لطف
پروردگار و با تالش صادقانه و شبانه روزی مدیران و کارکنان محقق شد .در نتیجه تولید مقوای با کیفیت ،شرکت پویاطاب
موفق به تولید لوله های مقوایی مرغوب جهت صنایع مختلف کشور از جمله کارخانجات کاغذسازی ،تولید نخ ،صنایع بسته
بندی و چاپ ،تولید نایلون ،چرم ،نساجی و غیره با درجه کیفی و قیمت های مختلف شد .در مجموعه پویاطاب همواره در
راستای شعار و هدف اصلی شرکت که رضایتمندی مشتری است،گام برمی داریم و سعی بر آن داریم تا با ارائه محصول با
کیفیت ،قیمت مناسب و ارسال به موقع در سراسر کشور خدمتی هر چند ناچیز به صنعتگران محترم و مصرف کنندگان
محصوالت این شرکت ارائه نماییم.
تولید لوله مقوایی در اصفهان تخصص ماست.

