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نماینـــــده رسمـــی محصــوالت 
تر كاستار، فر مفیکس، والزن، جوینر و اعتماد

R



امید است بتوانیم با کیفیت باالي محصـــوالت، قیمت رقابتی، تســــهیل شرایط پرداخت و خدمات پس از فروش، 

پاسخ مناسبی براي اعتماد شما همکاران محترم داشته باشیم.

نظرها، پیشــنهادها و انتقادهاي سازنده شما را صمیمانه ارج نهاده و به عنوان مرجعــــی مهم و قابل استناد ب هکار 

م یگیریم.

شـرکت تولیدي اعتماد راهکار نوین کاال (بازرگانی اعتماد سـابق)، با قریب به دو دهه سـابقه کار در زمینه تهیه و 

توزیع انواع چســــب با برندهاي معتبر داخلی و خارجی و با بهر هگیري از کادر مجرب و کارشناسان آزموده فروش، 

آماده خدم ترسانی به کلیه اصناف مرتبط با صنعت چسب در سراسر کشور م یباشد.

این مجموعه با تجارب مدیریتـــــی و بازرگانی، افزایش کادر فنی، رصد بازار و همچنیـــن سـنجش به روز تحوالت  

شرک تها و برندها با نگاهی رو به آینده، همواره در تکاپوي به روز رسانی ف نآوري این صنعت رو به رشد است.

احترام به همکاران و مشتریان گرامی، ارائه اطالعات دقیق از محصوالت و کارخان هها و برخورد صبورانه از اصول 

بنیادین این مجموعه است.

این شرکت در حال حاضر در کنار ارائه سبد کاالیی متنوع از برندهاي معتبر ملی و بی نالمللی، نماینده رسـمی پنج 

برند Joiner ,Walzen , Ferm Fix ,Turk Star و Etemad م یباشد. 

 گروه اترنال، پاسخی براي اعتماد شما... 
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محصـــــولی دو جزئـــی شامل یک مایـــــع سیانواکریالت و یک اسپــــري 

فعا لکننده و داراي ویژگ یهاي زیر است:

- قدرت چسبندگی باال 

- سرعت خشک شدن مطلوب

- سهولت در هنگام مصرف به علت نرم بودن ظرف مایع

- بدون تغییر رنگ در سطح کار

- بدون بوي نامطبوع

MDF Glue

Instant 
Adhesive

چسب123(MDF) جوینر

Etemad Rahkare Novin kala
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Tell: 021-65613030

Address: NO.12/1, East First Street, Golgun, 
Industrial Estate, Shahriar Town, Tehran, Iran
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- قدرت چسبندگی عالی 

- 90 یارد

نوار چسب کریستال جوینر داراي ویژگ یهاي زیر است:

- استحکام کششی بسیار باال

- کامال شفاف و مناسب جهت انواع مصارف عمومی

نوار چسب کریستال جوینر

High Quality

Glue Products
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