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 هشدار مهم: قابل توجه کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران محترم  
با کیفیت برتر ملی، اقدام به راه اندازي وب سایت هاي  متأسفانه مدتی است برخی از افراد سودجو و خیانتکار به تولید محصوالت

حرارت " نموده، با نام هاي شرکتاین  ایی مشابههاینترنتی جعلی و تبلیغ دستگاه هاي بی کیفیت و نامرغوب تولیدي خود با نام 
از مصرف به کالهبرداري  "گستر، مهندسی حرارت گستر، و یا با پسوندهاي شهرهاي مختلف نظیر مشهد، بهشهر، انزلی، ماکو و غیره

و در  نموده شتريبی دقت تخواهشمنداست با مشاهده اینچنین سایت ها و تبلیغات، در مورد خرید محصوال کنندگان پرداخته اند.
یچگونه هلذا شرکت تولیدي و مهندسی حرارت گستر ؛ دنصورت امکان با مراجعه به مراجع قانونی اینگونه موارد را پیگیري نمای

از  46734، پروانه بهره برداري شماره 74628به شماره ثبت شرکت  نیا. قبال محصوالت تقلبی ذکر شده ندارد مسئولیتی در
از مؤسسه استاندارد ایران، عضو 9005779885تجارت، پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباري شماره  وزارت صنعت، معدن و

هر  و بوده )پیشوند یا پسوندفاقد هرگونه ( "حرارت گستر یو مهندس يدیتولشرکت "با نام کامل  انجمن صنعت تاسیسات ایران
هیچ نماینده فروشی در سطح شهر  ضمناَ، این شرکت رد.شرکت ندا نیبا ا رهیغ ای یندگیاعم از نما یارتباط چگونهیگونه نام مشابه ه

فروش واقع در دفتر مرکزي شرکت به آدرس تهران، خیابان  واحداز طریق  ستانها نداشته و محصوالت آن صرفاَتهران یا شهر
 عرضه می گردد. 77605889و  77605893و شماره تلفن هاي  86طالقانی، شماره 

 ر را�دمان، از �وره اص�ی  و ���ی �ماماً �کارد�و�ی  ��ورت ��و��  �ر�ت � او��ن��      ت� سا�ت  دیگ �ی �خار  و  آب��م � پاس �ول وت بک ، ��ت �سب �دا
 ا��فاده �ی �ماید.  ا���رال و �و� �ی آ���وار   CORRUGATEDدار)  �ن� (
 گاه ما��ن آالت سا�ت �وره �ی  �کارد�و�ی او��ن  �ی با�د. CORRUGATED  و ت�ھا �ر�ت ��و ا���ن � دارای دود��
 گاه دو   دارای   �   ا���ن   ��و ت� �ر   ات�ھ  و  او��ن رد  �د�ی �ی �شارقوی سا�ت  کا�ل   ما��ن آالت  د��  �ی با�د. TORISPHERICALوELLIPTICAL   ا�تا�دا
  رد   عال�ت کار�د   �وا�  ذ�ا� او��ن رد  سازمان  از  ا�ان م�ی  ا�تا�دا غ ر �خا  دیگ �ی ��ت  ا�ان  ����ی   ����قات و  ا�تا�دا    .وآ�دا
 غ و  �خار   �ی گدی  ساز�ده  وت�ھا   و��نا غآ�د و  �خار  دیگ �ی   ار�د کار�ناس  "  سا�قا آن    عا�ل  �د�يت   �   ا�ان �   آ�دا  .دا��وده  اراک ما��ن سازی   �ر�ت  ا
  ص�ی  �د�يت دار�ده  ت�ھا  .۱۳۵۵از سال   �خار و آب��م  دیگ �ی ���ت  �   ��
  کایی. و  اروپایی  سا�ت   روش و ���ه   ��ق  ساز�ده ت�ھا  آ��ی
 ا�ان  ��ت م�ی   تأ� �ر�ت �ورد NIOEC APPROVED. 
 ز ا�ان گا م�ی   �ر�ت تأ�  �ورد NIGC APPROVED. 
  غ از  �خار سا�ت دیگ �ی  �� ���ه أت دارای   ا��ش. TÜVوآ�دا
  امام ��ی�ی(ره). �رگ  �صالی  � ��ور ��ت  دی ار��ور     �ر��ر�ن و  � ��ور ��ت ��م ��رت ���و�(س)  �ع �و�ل دار نا�   �ر��ر�ن ساز�ده 
 گاهھای ���ی ��ر    دی�ھای  آب��م، صا��ننده  . ا�ان � ار��ور دی  صا��ننده  وت�ھا او��ن، و  �بدل ��ار�ی ،دار ،�نا�ع �و�ل د��
 گاه ت  و کا��وگ CALCULATOR GOSTAR HARARAT® �م ا��ار ان�خاب د��  .�یبا�د  �شا�ده  ��ل  GOSTAR.COM-HARARAT   �سايت  �ر�ت ا�ن  �و�یدا

http://www.hararat-gostar.com/

