
ردیفنوعکاربرد
نام گرید

 در پلی پروپیلن جم
MFRنوید زر شیمیمارونشازندرجالپلی نار

1 HP550J3.2 RG1102K HP550J HP550J ZH550J
پشت فرش، ساک، پارچه های صنعتی، نمدها و چمن مصنوعی، ظروف میوه، ریسمان، طناب، 

تسمه، مسواک، جارو و توری مشبک، بسته بندی محصوالت لبنی، لیوان کاغذی

 HP510L6 SF060 RG1102L HP510L ZH510L

* C30S6 C30S

 HP552R25 PYI250 HP552R HP552R ZH552R

** Z30S25 Z30S Z30S

4 HP564S42CR380 HP565S ZH564S
Non

Woven

پارچه های نبافته، دستمال های بهداشتی و پزشکی، پشتی و آستری برای صنایع فرش و 

مبلمان و پارچه های محافظ برای کاربردهای پزشکی، صنعتی و کشاورزی

5 HP525J3 RG1104K HP525J ZH525J
فیلم های با کیفیت مناسب برای بسته بندی مواد غذایی، ظروف بسته بندی مواد غذایی با 

شکل دهی حرارتی، بسته بندی اقالم پزشکی

مر
لی

رپ
ت

6 RP120L6
بسته بندی اقالم پزشکی، ظروف بسته بندی مواد غذایی با شکل دهی حرارتی، فیلم های با 

کیفیت مناسب برای بسته بندی مواد غذایی

7RP340R25RP340RZR340R

8RP345S40ZR348T

9EP440G1.3

10EP440L6EPC40RZB440L

11EP3130UV10

12EP548R21ZB548R

13EP548T50ZB548T

*

**

. ردیفه بارگیری می شود11 پالت 18 ردیفه یا 12 پالت 17 پالت و درون هر کانتینر 16جهت حمل صادراتی بر روی هر تراک، 

:لطفا توجه بفرمایید

قطعات مثل گلدان ها، ظروف، لوازم منزل، فیلترها و قطعات لوازم برقی و ورزشی و اسباب بازی

بسته بندی دیواره نازک ظروف نگهداری روغن نباتی، ماست و پنیر، لوازم خانگی، درب و درپوش، گلدان و 

صندوق نگهداری یخ

. به صورت بسته بندی پالت و کیسه می باشد1399 شرکت پلی پروپیلن جم از ابتدای سال On Gradeکلیه محصوالت . استC30S ارتقا یافته گرید HP510Lگرید 

.بسته بندی می شوند ( تن1.375) ردیفه 11و پالت سایر گریدها  ( تن1.5معادل ) ردیفه 12 به صورت HP552R و HP55J0، HP525J، HP510Lپالت  گریدهای . استZ30S ارتقا یافته گرید HP552Rگرید 
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ظروف خانگی و لوازم منزل، بسته بندی مواد غذایی و دارویی و لوازم منزل، ظروف شفاف برای بستنی و 

ماست، ظروف و بطری های بادی برای بسته بندی محصوالت قنادی و داروهای گیاهی

ظروف خانگی و لوازم منزل، کاربردهای پزشکی مثل سرنگ و لوله های آزمایش، 

، درب ها و درپوش ها، بسته بندی مواد غذایی و آرایشی و داروییDVD و CDجعبه های 

ر 
ذی

ه پ
رب

ض  (
مر

لی
وپ

ک
)

کارتن پالست، لوله های فاضالب، بطری ها و ظروف قالب گیری بادی، لوله ها، اتصاالت برای کابل های 

محافظ جریان برق، پانل و پروفایل

چمدان، سطل رنگ، صندوق، باتری، اسباب بازی، صنایع بسته بندی و خودرو

قطعات خودرو مانند سپر، گل پخش کن

(Polypropylene Jam)گریدهای تولید و عرضه شده پلی پروپیلن جم 

1400تابستان 

کاربرد تخصصی گرید

ی
اج

س
ن

مر
لی

وپ
هم

Raffia

2
طناب و ریسمان بسته بندی، ورقه نازک برای پوشه های لوازم التحریر، 

نی های نوشیدنی، مسواک و جارو

3Fiber

پارچه های نبافته برای پوشک و کاربردهای پزشکی و بهداشتی، فرش و رشته های فرش، 

تنظیف و دستمال،بند کوله پشتی، ساک و کمربند ایمنی، لباس ورزشی، رشته های فرش، 

نبافته های بهداشتی

لم
Filmفی

مهندسی فروش

بازاریابی و فروش شرکت پلی پروپیلن جم
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VER07: شماره بازنگری

1399پاییز : VER00تاریخ تهیه نسخه 

تالش برای توسعه پایدار بر مبنای مسوولیت اجتماعی


