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دنیای گران�ل



شـــركت ت�ليدی دنيای گران�ل (سهام� خاص) با ت�جه به نياز مبرم صنايع و 
ت�ليدكنندگان داخل� محص�الت پايه PVC از جمله صنايع ســـيم وكابل ، صنايع 
خ�دروسازی و ... در سال ۱۳۷۳ در زمين� به مساحت ۱۷۰۰۰ متر مربع با يك سالن 

و يك خط ت�ليد در شهرك صن�ت� راوند کاشان پايه گذاری  و آغاز به کار نم�د.
هم اكن�ن  کارخانه ت�انسته است با بكارگيري از آخرين تكن�ل�ژی های روز دنيا و ماشین آالت 
اروپایـــی اهـــداف ت�ليدی خ�د را بر پايه تأمين نياز داخل� و خارج� با بيش از ۲۵ ســـال تجربه در 
زمينه ت�ليد ان�اع گران�ل PVC نرم وسخت و مستربچ های رنگ� بر پايه PVC با در اختيار داشتن سه 
ســـالن ت�ليد و ت�داد ۸ خط ت�لیدگران�ل و مســـتربچ و همچنين تجهيزات آزمايشـــگاه� پيشـــرفته و با به 

كارگيری نيروی انسان� ك�شا ت�سعه دهد .

54000 ton

شركت داراي ظرفيت اسم� ساالنه ت�ليد ۵۴۰۰۰ تن ان�اع گران�ل PVC با 
بهترين كيفيت و مطابق با استانداردهاي مل� و بين الملل� م� باشد 

، بـــه ط�ری كـــه روزانه محص�الت خ�د را به شـــركت های ت�ليدی 
اكثر نقاط كش�ر ارسال و همچنين ظرف چند سال گذشته اين 

شركت ت�انســـته ت�ليدات خ�د را به كش�رهای خاورميانه 
صادر نمايد.

معرف�



PRODUCTS

شركت دنياي گران�ل سع� كرده با ت�لید ۴ دسته محص�ل با تن�ع فراوان و در کاربری های متفاوت به ارائه خدمت 
به جامعه صن�ت� بپردازد كه شامل م�ارد ذيل م� باشد:

    گران�ل PVC براي ســـاخت عايق ان�اع كابل هاي مســـ� و آل�مينيوم� شـــامل كابل هاي فشـــار ق�ی ، سيم وكابل 
م�رد استفاده در صن�ت ساختمان، سيم وكابل مخابرات� و خ�درویی

    گران�ل PVC براي ساخت روكش م�رد استفاده برای  دسته جات سيم وكابل نرم و سخت، روکش م�رد استفاده 
در صن�ت مخابرات و IT ، روکش های الستیک�(TPR ) ان�اع كابل هاي هال�ژن فری ،بازدارنده شعله،کم دود ، ضد 

روغن و سيم و كابل های م�رد استفاده در صنايع نظام� ، کابل های آسانس�ری و روکش کابل ج�ش 

    گران�ل هاي پر كننده م�رد استفاده در ان�اع سيم وكابل.

     ان�اع مســـتربچ  پایه پی وی ســـ� در رنگ های متن�ع م�رد اســـتفاده در صنايع سيم وكابل ، الستيك ، پالستيك 

محص�الت ت�ليدی

آزمایشـــگاه کنتـــرل کیفیـــت بـــا تجهیزات پیشـــرفته کلیه آزمـــ�ن های م�رد نیـــاز بر روی مـــ�اد اولیّه، 
محص�الت حین فرآینـــــد و محص�ل نهایــــــی را مطابق اســـتانداردها و براساس دســـت�رالعمل ها تدوین 
شـــده، کنتـــرل و انجـــام م� دهد.این واحد اقـــدام به رفع دقیـــق معایب و تح�یل محص�الت بـــا عال� ترین 

کیفیت بر اساس استاندارد IEC60811  و استاندارد مل� ایران به شماره 3112  م� نماید.

کنترل کیفیت

QC



QA

در راســـتای ارتقـــاء ســـطح کیفیت و جلـــب رضایت مشـــتری; بهبود 
مســـتمردر تمام� ســـط�ح ســـازمان الزامـــ� بود. لـــذا با تالش 

مدیـــران مجـــرب مجم�عـــه و برگـــزاری دوره های آم�زشـــ�  
کیفیـــت   مدیریـــت  سیســـتم  ت�انســـت  شـــرکت 

9001:2015ISO  را در ســـازمان خ�د مستقرنماید 
و ت�هـــد خـــ�د را مبن� بر اجـــرای الزامات آن  را 

اعالم م� دارد.

تضمین کیفیت

شرکت دنیای گران�ل در دو دهه 
اخير  با ایجاد واحد تحقيق و ت�سعه 

(R&D) اقـــدام به ت�لید محص�الت جديد 
و بهبود كيفيت محص�الت جاري خ�د نم�ده 

اســـت .در این واحد با استفاده از تبادل اطالعات 
تخصص� با مشـــتریان ، تامین کنندگان م�اد اولیه و 

پرسنل خ�د گام های بسیار خ�بی ای را برداشته و در حال 
حاضر ت�انایی آنالیز و ت�لید معک�س هرگ�نه نم�نه ای را دارد. 

تحقیق و ت�سعه



عایق سیم و کابل

       FQ٠٧-٠٠-  :  

   Operating
 Temperature (°C)

 HARDNESS
"SHORE"A

 STABILATY
min

  GRAVITY
gr/cm٣

   ELONGATION
٪

  TENSILE
n/mm٢

٢٠ ١PVC D/ IEC ١٦-٦٠٢٢٧٧٠٨٢٦٠١.٤٧٢١٠١٥

٢٤  ٢PVC C / IEC ١٦.٥-٦٠٢٢٧٧٠٨٤٦٠١.٤٦٢٢٠١٦

٣A  APVC A / IEC ٦٠٥٠٢٧٠٨٤٧٥١.٤٥٢٢٠١٦

٤ GP٣TCI٧٠٨٤٧٥١.٣٩٢٤٠١٩

٥ T١CLASS A  ISO ٦٧٢٢٩٠  ٨٤٩٠١.٤٢٤٠١٩

٦  T٢CLASS B  ISO ٢٢-٦٧٢٢١٠٥٨٧١٧٠١.٤١٢٤٠٢١

٧  T٣CLASS C  ISO ٢٤-٢٥٠٢٣-١.٣٧٢٤٠-٣٦٠١.٣٦-٦٧٢٢١٢٥٨٨٣٥٠

٨   
(  )٢٠.٢PVC D / IEC ٦٠٢٢٧٧٠٨٠٦٠١.٤٦٢٣٠١٤.٥

.                      :



روکش سیم و کابل

      FQ٠٦-٠٠-  :  

   
 Operating

 Temperature
 (°C)

HARDNES
 S

"SHORE"A

STABILAT
Y MIN

 GRAVITY
gr/cm٣

ELONGATIO
٪ N

 TENSILE
n/mm٢

١٣  ١ST٥/IEC ٦٠٢٢٧٧٠٧٨٦٠١.٤٧٢٤٠١٣-١

١٣.٢  ٢ST٥/IEC ٦٠٢٢٧٧٠٧٨٦٠١.٤٧٢٤٠١٣-١

١١  ٣ST٤/IEC ٦٠٢٢٧٧٠٨٠٦٠١.٤٧٢٢٥١٥-١

٤ST١   ST١ST١/IEC ٦٠٥٠٢٨٠٨٢٨٥١.٤٦٢٣٠١٥.٥-١

٥ST٢   ST٢ST٢/IEC ٦٠٥٠٢٩٠٨٨١٠٠١.٤٦٢٢٥١٨.٥-٢

٢٣ ٦TCI٧٠٧٩٧٣١.٤٦٢٣٥١٥.٥

١٣.٨  ٧VDE ٠٢٠٧٧٠٨٥٨٠١.٣٦٢٣٥٢١

٨ N١١TPR٧٠٧٦٦٠١.٣٨٣٥٠١٢

٩  B.١٣PVC B /IEC ٦٠٥٠٢٧٠٧٢٥٥١.٦٨١٧٠٧

١٠  J.٨IEC ٦٠٥٠٢٧٠٧٢٤٥١.٦٦٢٢٠٧.٥

١١ T٢NCLASS B ISO ٦٧٢٢١٠٥٨٥١٧٠١.٣٩٢٤٥٢١

١٣.٩ ١٢ST٥ /IEC ٦٠٢٢٧٧٠٧٦٦٠١.٤٢٦٠١٣.٥-١

١٣        LS.FR.OR.PVC ST٢IEC ٦٠٥٠٢٩٠٨٥١٠٠١.٤٨٢٣٠١٦

٩٠ ١٤    OR.PVC ST٢. UV IEC ٦٠٥٠٢٩٠٨١١٠٠١.٤٦٢٤٠١٥

١٥     LSF PVC ST٢ IEC ٦٠٥٠٢٩٠٩٠١٠٥١.٥٢٢٠١٥

١٦     LS.OR PVC ST٢ IEC ٦٠٥٠٢٩٠٨٥١٠٥١.٤٨٥٢٢٥١٥

١٧       LS.FR.PVC ST٢ UV IEC ٦٠٥٠٢٩٠٨٨١١٠١.٥١٢٢٠١٥

١٨     LS.ANTI ROD ST٢ UVIEC ٦٠٥٠٢٩٠٨٥١١٠١.٥١٢٢٠١٥

١٩         
 

 LS.OR.ANTI
ROD .PVCST٢ UVIEC ٦٠٥٠٢٩٠٨٥١١٠١.٤٩٢٣٠١٥

٢٠      LS.FR.PVC- BD IEC ٦٠٥٠٢٨٠٨٠٦٥١.٦٨١٤٠١٠

٢١    ST١ FR IEC ٦٠٥٠٢٨٠٨٢٧٥١.٤٧٥٢٢٥١٤.٥

.                      :



فیلر و مستربچ

      FQ٠٨-٠٠-  :  

 Test Method
 Operating

 Temperature
 (°C)

 HARDNESS
"SHORE"A

  
  STABILATY

min

 GRAVITY
gr/cm٣

 ELONGATION
٪

TENSILE n/
mm٢

١٨IEC ٦٠٨١١٧٠٦٠٤٥١.٨٤١٢٠٤

٢٨.١IEC ٦٠٨١١٧٠٦٠٤٥١.٨٤١٢٠٤

٣٨.٢IEC ٦٠٨١١٧٠٦٠٤٥١.٨٤١٢٠٤

٤ S.٨IEC ٦٠٨١١٧٠٥٨٤٥١.٧١٨٠٦

٥ (PVC) ....IEC ٧٠٨٠٦٨١.٢٨٢٢٠١٤.٥-٦٠٨١١٦٥

.           PVC       : 



من� اسکن کن !

YouTube

granuleworld.net

021 8855 6459-63

دفتر مرکزی: تهران، خیابان خالد اسالمبول� (وزرا)، خیابان یازدهم، پالک ۲۳، طبقه ۴
تلفن: ۶۳ - ۶۴۵۹ ۸۸۵۵ (۰۲۱)     فکس: ۶۴۷۲ ۸۸۵۵ (۰۲۱)

کارخانه: کاشان، شهرک صن�ت� راوند، بل�ار شماره ۳ شمال�، شرکت ت�لیدی دنیای گران�ل
تلفن: ۱۲ - ۵۰۱۱ ۵۵۵۳ (۰۳۱)    فکس:  ۵۰۱۳ ۵۵۵۳ (۰۳۱)


