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طرح توليد شينگل های پليمری پشت بام
مشخصات عمومی
نام محصول

شينگل هاي پليمری پشت بام

ظرفيت طرح

 1 ,000تن

تعداد کارکنان

 15نفر

کاربرد محصول

به عنوان سقف پوش در مناطق داراي بافت خانه هاي با سقف شيب دار

محل پيشنهادي اجراي طرح

شهرهاي نزديك به استان هاي گيالن و مازندران

نام مشاورP.F.S

مؤسسه مديريت و تحليل کسب و کار (ايباکو)

تاريخ انجام مطالعه

پاييز 1392

قيمت فروش محصوالت

 1 ,200, 000ريال /متر مربع

ميزان نياز داخلي در سال 1390

 2 ,000تن

ميزان توليد داخلي

صفر

تکنولوژی پيشنهادی

-

مساحت زمين

 1 ,950متر مربع

نوع تجهيزات مورد نياز

بنبوری ،غلتک ،اکسترودر ،Conveyor، Cutting System ،کلندر،

نوع و ميزان مواد اوليه

 230( SBRتن)  220 ( NR ،تن) ،دوده ( 160تن) ،کربنات کلسيم ( 260تن)EVA ،

محل تأمين مواد اوليه

( SBRپتروشيمی بندر امام ،بازرگانی حيان شيمی)( NR ،مالزی) ،دوده (شرکت صدف) ،کربنات کلسيم (شرکت
پودر مرواريد دورود)( EVA ،چين)

بررسی بازار

بررسی فنی طرح

بررسي مالي طرح
نرخ برابري دالر

 25000ريال

تعداد سال ساخت

 1سال

سرمايه ثابت

 26, 415ميليون ريال

ميزان سرمايه گذاري ارزي

 514 ,000دالر

سرمايه در گردش

 9 ,375ميليون ريال

سرمايه کل

 35 ,790ميليون ريال

فروش ساليانه

 120 ,000ميليون ريال

نحوه تأمين سرمايه

 30%آورده نقدی 70% ،وام بانکی

Melting System

( 80تن)

www.pdid.ir
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 تأمين کنندگان فناوری/صاحبان
:اکسترودر
 تایوان،Goldspring Enterprice. Inc
 هندوستان،Sant Engineering Company
 آلمان،LRS Planung & Technologie GmbH
 آلمان،PLAST ENGINEERING KNAUFF
 آلمان،Dr. Collin GmbH
 سوئیس،MASCHINEN MARKETING STUTZ
 ايران،گروه تولیدی و صنعتی های تک
 ايران،ماشین سازی زارع پیشه
 ايران،پوالد شمال
 ايران،برنا پارس مهر
 ايران،ماشین سازی کاجاران
:Cutting machines

 آلمان،A & M Kinzel Siebdruckmaschinen Ltd
 چین،.Shinning Hope (Wuhan) Science & Technology Co., Ltd
 ایتالیا،Italian Cutting Systems Srl
: calender

 آلمان،MaTech Maschinen & Technik GmbH Gummiverarbeitungsmaschinen
 آلمان،Abend Maschinenbau e.K
 آلمان،Dr. Collin GmbH
 روسیه،POLYMERMASH AG
 اتریش،MFW Maschinenbau GmbH
 اتریش،FMT Industrieholding GmbH
 سوئیس،Benninger AG
 چین،wuxi hengtong contemporary packing printing co ltd
 ايران،گروه تولیدی و صنعتی های تک
: هموارکنندهcalender
 آلمان،Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG
 آلمان،Leonhard Breitenbach GmbH

