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✋⚠توجه مهم:این یک رپورتاژ آگهی
است؛و هنوز ادمین سایت که ادعای فروش
و نمایندگی آبسال دارد.هزینه رپورتاژ
را پرداخت نکرده است !و خرید از آن
مورد تایید روباه گرام نمیباشد .و به
این علت حذف نگردیده که این لینک در
گوگل ایندکس شده و حذف لینک به سئو
سایت صدمه میزند.
فروشگاه آبسال فروشنده کولرآبی آبسال،کولر سلولزی آبسال ،ماشین
لباسشویی اتومات و بخاری گازی به عنوان نمایندگی فروش تهران و
شهرستان
میباشد
کولر آبسال شامل انواع کولر آبی پوشالی و کولر سلولزی کم مصرف و
مصرف معمولی و ماشین لباسشویی آبسال  7، 6 ، 5و  8کیلویی تمام
اتومات
و بخاری آبسال شامل انواع بخاری بدون دودکش آبسال و دودکشدار
میباشد.

ﻓﺮوش
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
آﺑﺴـــــﺎل در

ﺗﻬﺮان

راﻫﻬـﺎی ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺑـﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻓـﺮوش
آﺑﺴﺎل
راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
آدرس:
ﺗﻬﺮان ﻧﻮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس:
02166122215
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ:
09120139644
ﻓﮑﺲ :
02166122215
آدرس اﯾﻤﯿﻞ:
info@absalco.com
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺴﺎل و درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﮐــﻮﻟﺮ
آﺑﺴﺎل

ﺟﺪﯾــﺪ

ﺑﺨــﺎری
آﺑﺴﺎل

ﮔــﺎزی

درﺑﺎره آﺑﺴﺎل:
ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺴﺎل در ﺳﺎل  1335ﺑﺎ ﻧﺎم ” ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻌﺎب اﯾﺮان ” )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص (
در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻬﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  1343ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺸﻘﺎب  ،ﮐﺎﺳﻪ  ،ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻗﻮری  ..… ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ
داد  .ﺳﭙﺲ از ﺳﺎل  1343ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺎق ﮔﺎز روﻣﯿﺰی  ،اﺟﺎق ﮔﺎز ﻓﺮ

دار  ،اﻧﻮاع ﺑﺨﺎرﯾﻬﺎی ﮔﺎزﺳﻮز و ﻧﻔﺖ ﺳﻮز و آﺑﮕﺮﻣﮑﻨﮕﺎزی ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ .
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  1345ﺑﻪ اوﻧﯿﻮرﺳﺎل )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص( و در ﺳﺎل  1355ﺑﻪ
اوﻧﯿﻮرﺳﺎل)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم( و در ﺳﺎل  1362ﺑﻪ آﺑﺴﺎل )ﺳﻬﺎﻣﯽ
ﻋﺎم( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ  .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﯿﺼﺪو
ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﺣﺪود  745ﻧﻔﺮﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺎرآﻣﺪ  62 ،ﺳﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﺧﺸﺎن ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺴﺎل ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﮐﺎرﮔﺮان  ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان
،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت را ﻧﯿﺰ
از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮﻫﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﻗﺮارﻣﯿﺪﻫﺪ  .آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی
آﺑﺴﺎل آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ـﻪ
ـﺖ ﺑـ
ـﻦ ﺷﺮﮐـ
ـﺸﻮﯾﯽ اﯾـ
ـﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳـ
ـﺎه ﻣـ
ـﺪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕـ
ـﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨـ
اﻧﺠـ
ﻋﻨﻮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺴﺎل ﻣﻮﺟﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﯾﺰ و ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎی – 1367
 1366ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل  1369ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺻﺎدر
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،و ﻟﻮح اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ  ،را ﻧﺎم ﺑﺮد  .از
ﻫﻤﯿﻦ رو ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺴﺎل دارای ﯾﮏ ﺳﺎل ﺿﻤﺎﻧﺘﺒﻮده و در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻄﻮر
راﯾﮕﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش آﺑﺴﺎل در ﺗﻬﺮان
اﯾﻦ ﯾﮏ رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ ﺑﻮد.ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش آﮔﻬﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻦ!

