


PlasticKar, the leading manufacturer and exporter in Iranian plastic industry, produces 
PE and PVC products in accordance with international standards and is proud to be your 
trusted business partner. Since establishment in 1988 by Houshang Parsa; ful�lling the 
demand of domestic market, export development, quality improvement, and customer 
satisfaction have been the main targets of PlasticKar. 

Thanks to great endeavor of our engineers, experts and experienced workers, today 
the big family of PlasticKar is able to export its products to more than 

17 countries and honored to be the National and Provincial 
Exemplary Exporter for consecutive years.
Bene�ting from innovation and knowledge, we have integrated 
our products and services to develop an e�ective platform, in 
order to ful�l our customers' needs.

 شرکت پالستیک کار، تولیدکننده و صادرکننده پیشگام درصنعت پالستیک ایران، انواع محصوالت پلیمرى در
 دو گروه پلى اتیلن و پى وى سى، مطابق با استانداردهاى بین المللی عرضه کرده و مفتخر است که شریک

تجارى مورد اعتماد مشتریان مى باشد.
 از زمان تاسیس در سال 1367 توسط هوشنگ پارسا، پوشش بازار داخلى، گسترش صادرات، بهبود کیفیت
 توسعه محصوالت و تامین رضایت مشتریـان، سرلوحه فعالیت هاى پالستیـک کـار بوده است. در سایه تالش
 مهندسین و مدیران کارآمد، کارشناسان و کارگران کارآزموده، خانواده بزرگ پالستیک کار عالوه بر پوشش بازار
 داخلى، موفق به ورود به بازار جهانى و صادرات به بیش از 17 کشور جهان و در نهایت قرار  گرفتن در جایگاه

نخست صادرات کشور و کسب عنوان صادرکننده نمونه ملى و استانى در سال  هاى متوالى شده است.
 ما با بهره مندى از نوآورى و دانش روز، خدمات و محصوالت را در یک فرآیند اثربخش به هم آمیخته و تالش
 نموده ایم در اغلب صنایع و بازارهاى هدف داخلى و خارجى، مشتریان خود را جهت تامین نیازهاى حال و آینده

همراهى نماییم.

دربـاره ما

About us

بدون شک رضایت شما، بهترین راه موفقیت ما است.

Without a doubt, our success is through 
your satisfaction.

I believe that globalization is a risky process �lled with opportunities. Hopefully with the 
contribution of our prominent customers, suppliers, shareholders and colleagues who are 
valuable members of PlasticKar, and through continuous quality improvement, we would be 
able to step forward more e�cient, dynamic and powerful than before in order to enhance 
productivity, export and industrial growth.
I also believe that by manufacturing competitive products and bene�ting from technical 
knowledge, PlasticKar could be the shining star of plastic industry.

CEO's Message

We hope that PlasticKar’s brand, production, ideas and 
desires remain global.

 به باور من جهانى شدن فـرآیندى مخاطره آمیـز و مملو از فرصت هـاست و تحقق آن امرى تصادفى نیست.
خانواده ارزشمند  اعضاى  و همکـاران کـه همگى  تامین کنندگان، سهـامداران  یارى مشتریـان،  به   امیدوارم 
 پالستیک کار هستند، از طریق بهبود مستمر کیفیت محصوالت و خدمات، هر  روز توانمندتر، پویاتر و با اراده   اى

قوى  تر در جهت رونق تولید و صادرات و توسعه صنعت کشور  گام برداریم.
 نیک مى دانم با تولید محصوالت رقابتى و صادراتى و با استفاده از دانش فنى روز، پالستیک کار مى تواند نگین

انگشتر صنعت پالستیک باشد.

پیام مدیـرعـامل

امیـد که نـام، تـولیدات، اندیـشه و آرمـان پـالستیک کـار همواره جهانى بمانـد .



 فیلم عریض یا نایلون عریض در اصالح به فیلم هاى پلى اتیلنى گفته مى شود که در عرض هاى 1 تا 10 متر به اشکال مختلفى که در ذیل نمایش
داده شده است و جهت کاربردهاى متنوع استفاده مى شوند. برخى انواع فیلم هاى عریض و ساختمانى به شرح ذیل مى باشند:

فیلم هاى ساختمانى (عریض و کم عرض)

فیلم عریض براى مصرف عمومى (کارگاه هاى صنعتى، ساختمانى، بسته بندى موقت لوازم خانگى، بستر  سازى میادین میوه و تره بار، پوشش 
محافظ درختان، کف و روى بار کامیون ها و تریلرها)

غالف پلى اتیلن لوله جهت محافظت از لوله در خاك هاى خورنده
فیلم هاى فنداسیون یا بتن ریزى

فیلم هاى مانع بخار به عنوان عایق رطوبتى و گرمایى 
فیلم هاى ضخیم عایق استخر و آسفالت جهت جلوگیرى از نفوذ نمک و رطوبت

Wide PE �lm for general purposes.
Polyethylene Encasement (tubular PE protection) to protect 
underground pipes in corrosive soils. 
Foundation �lm or concrete �lms.
Vapor Barrier �lms which are mainly used as a thermal and 
moisture insulation for the building foundation. 
Thick �lms for Pool and Asphalt Insulation, used as a 
protection layer to prevent salt (generally found in saline 
soil) and moisture penetration. 

Wide �lm is referred to PE �lms which are produced in widths from 1 to 10 meters in di�erent types illustrated in above 
�gures and are used for variety of applications. PE Films are widely used in construction and building industries such as:

Construction PE Films

تک الیه (فیلم)
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i_sleeve)
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ussted tubing
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Centre slit gusseted tubing

 دوالیه بغل باز
(اسلیت تیوب)

دوالیه روده اى
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دو الیه وسط باز
 (سنتر اسلیت تیوب)

گاست دارگاست دار از وسط بازگاست دار از بغل باز

Utilizing single and multi-layer (co-extrusion) �lm production technology as well as �exographic printing (up to 6 
colors), PlasticKar produces and supplies various types of Industrial and Packaging Films from 10 CM to 10 meter in 
width, applicable to several industries including food & beverage, ceramic & tiles, household appliances, construc-
tion materials, etc.

Industrial and Packaging Films

Features of PlasticKar’s PE Films
High tensile strength
High mechanical strength
Applicable at high temperatures
Anti-static or Anti-bacterial 
(According to the customer’s need)

PlasticKar’s industrial films:
PE Shrink Films
Shrink Hood Films
PE Stretch Film (Wrap)
PE Roll (Tubing/Sleeve)

گروه کارخانجات تولیدى پالستیک کار با بهره گیرى از تکنولوژى تولید فیلم هاى یک و چندالیه تا عرض 10 متر و امکان چاپ فلکسوگرافیک 
تا 6 رنگ، انواع فیلم هاى صنعتى و بسته بندى مورد مصرف صنایع گوناگون از جمله صنایع غذایى و آشامیدنى، کاشى و سرامیک، لوازم خانگى 

مصالح ساختمانى و .... تولید و عرضه مى نماید.

فیلم هاى صنعتى و بسته بندى

ویژگى فیلم هاى پلى اتیلن پالستیک کار
قابلیت تولید با ضخامت هاى گوناگون

استحکام کششى باال
کاربرى در دماهاى باال

مقاومت مکانیکى باال در برابر سوراخ شدگى
امکان ایجاد خاصیت آنتى استاتیک (ضد الکتریسیته) و آنتى باکتریال

انواع فیلم هاى صنعتى پالستیک کار

فیلم شرینک پلى اتیلن

فیلم شرینک هود

فیلم استرچ پلى اتیلن

رول پلى اتیلن (فیلم روده اى یا تیوبى)



Facilitate the removal of dust, soil and dirt stuck on 
the outer �lm surface with rain or a simple wash and 
preventing the reduction of light transmitted 
through the greenhouse cover.

Reduce surface tension of condensing water vapor, 
so that condensation trickles down the plastic wall 
of the greenhouse �lm.

This additive helps the absorption of infrared 
radiation and reduces the temperature loss at night.

UV stabilizers are added to protect di�erent 
polymers against UV radiation. Therefore, this 
additive increases the lifetime of the �lm.

This additive blocks UV sun rays (up to 380 nm) 
causing insects to lose visual ability inside 
greenhouses, preventing viral, fungal diseases and 
crop damage caused by white �ies, aphids, red 
spiders, leaf miners, thrips and other insects.

Breaks sun radiation into a multitude of rays, 
optimizing the even spread of light within the 
greenhouses.

Increase in transparency due to a reduction in 
crystalline patterns.
Enhancement in mechanical and thermal properties 
and heat resistance of the �lm on greenhouse structure
Improvement in �lm �exibility and durability

Anti-Dust

Anti-Fog
Anti-Drip

Infra-Red 
(IR)

EVA 

Light 
Diffusion

UV-
Stabilizer

Disease 
Control 
Filter

Agriculture Films and Bags
The usage of plastics in the agriculture industry is growing every day. PlasticKar is one of the leading manufacturers of 
agriculture �lms in Iran, which has been producing and supplying a wide range of mono and multi-layer Agriculture 
Films and Bags including:

By using additives, it is possible to improve the product durability, light di�usion, thermal and mechanical properties.

Banana Bunch Cover
Grow Bag
Cucurbit Bag

Mulch Film
Soil Disinfection Film
Vineyard Cover

Irrigation Roll
Greenhouse Film 
Greenhouse Thermal Sheet
Low-Tunnel Film

 زدودن گرد و غبار روى سطح خارجى فیلم را توسط باران
 و یا شستشوى ساده تسهیل مى نماید و از کاهش میزان

انتقال نور از فیلم جلوگیرى مى نماید.

به  (UV  stabilizer) ماورا بنفش  اشعه   پایدارکننده هاى 
 منظور محافظت پلیمرها در برابر این اشعه، استفاده مى شوند.

 لذا این افزودنى طول عمر فیلم را افزایش مى دهد.

 این افزودنی با بلوکه کردن نور UV تا 380  نانومتر، باعث
 می گردد حشرات داخل گلخانه بینایى خود را از دست داده و از
 آلودگی هاي قارچی، ویروسی و تخریب محصوالت ناشى از
 مگس سفید، شته، عنکبوت قرمز و دیگر آفت ها جلوگیري

می نماید.

 با تغییراتى در خواص سطحى فیلم، مانع از مه گرفتگى و چکه
کردن قطرات آب مى شود.

 به جذب اشعه مادون قرمز کمک مى نماید و موجب کاهش
اتالف دما در شب مى گردد.

و دیگر  اشعه  چندین  به  خورشید  اشعه   باعث شکستن 
 بهبود پخش یکسان نور درون گلخانه مى شود.

افزایش شفافیت به دلیل کاهش الگوهاى کریستالى
 بهبود خواص مکانیکى و حرارتى و افزایش مقاومت در برابر

 حرارت ساختار فلزى گلخانه
افزایش نرمى و خاصیت کشسانى و دوام فیلم

افزودنى
ضدغبار

افزودنى
ضد مه

افزودنى
مادون قرمز

EVA 

افزودنى
پخش نور

تثبیت کننده
 اشعه

ماورا بنفش

فیلتر کنترل
 بیمارى

 مصرف پالستیک ها در صنعت کشاورزى هر روز در حال رشد است. شرکت پالستیک کار یکى از پیشروان تولید فیلم هاى کشاورزى در ایران
مى باشد که از سال ها پیش انواع فیلم و کیسه هاى چندالیه کشاورزى را به شرح ذیل تولید و عرضه مى نماید:

استفاده از انواع افزودنى ها به ماندگارى بیشتر محصول کمک مى نماید و برخى ویژگى هاى نورى، حرارتى، فیزیکى یا مکانیکى کاال را ارتقا مى بخشد.

فیلم و کیسه هاى کشاورزى

رول آبیارى
فیلم گلخانه اى

پوشش دوم گلخانه
فیلم تونلى

فیلم ضدعفونى خاك
پوشش تاکستان

فیلم مالچ

پوشش دسته موز
کیسه کشت

کیسه صیفى جات

انواع فیلم هاى کشاورزى پالستیک کار عبارتند از:



 برخى خواص فیلم هاى پلى اتیلن شامل حجم کم، شفافیت، انعطاف پذیرى، قابلیت تولید در سایز و ضخامت و رنگ هاى مختلف، امکان چاپ
روى فیلم و دوخت پذیرى مناسب، مصرف کیسه هاى پلى اتیلن را روز به روز افزایش مى دهد.

 ما با بهره مندى از ماشین آالت تولید فیلم چندالیه، چاپ فلکسوگرافیک تا 6 رنگ و ماشین هاى دوخت در سایزهاى مختلف امکان
تولید انواع کیسه هاى صنعتى، تبلیغاتى، فروشگاهى و ... را فراهم آورده ایم.

کیسه هاى پلى اتیلن

انواع کیسه هاى پالستیک کار

کیسه قیر (پلى بگ) با دماى ذوب مخصوص جهت بسته بندى قیر مایع

کیسه ضداستاتیک جهت بسته بندى پودر و محصوالت دارویى

کیسه هاى صنعتى با دوخت آب بندى جهت بسته بندى مایعات

کیسه روپالتى جهت پوشش پالت ها، لوازم خانگى و ...

کیسه هاى دسته دار فروشگاهى و تبلیغاتى

کیسه فریزر

کیسه زباله

سفره یک بارمصرف

الینر جامبوبگ، بیگ بگ

کیسه با نقطه ذوب پایین جهت مصرف در صنایع الستیک  سازى

Polyethylene Bags
Some properties of PE �lms including low volume, transparency, �exibility, the ability to be produced in di�erent 
size, thickness and color, the ability to be printed as well as suitable sewing, have increased the consumption of 
PE Bags day by day. Utilizing multi-layer (co-extrusion) �lm production technology, Flexographic printing (up to 
6 colors), as well as sewing machines of various sizes, PlasticKar is capable of producing various types of PE bags:

Anti-static bags for packaging powders and medicine

Bitumen Bag (Polybag) with speci�c melting point for liquid bitumen.

Liner of Jumbo bag, Big bags

Pallet bag for covering pallets, household appliances, etc.

Low-melting point bag for consumption in rubber industries.

Sewing Sealed industrial bags for liquids

Garbage Bag

Freezer Bag

Disposable Tablecloth

Shopping Bag

PVC Hoses
PlasticKar has been manufacturing a wide range of high quality, durable and resistant PVC hoses since 
establishment and has been exporting this product to many countries including Germany, Albania, Italy, Cuba, 
UAE, Iraq, Kazakhstan, etc. PlasticKar hoses are produced from the �nest raw materials applicable in Water supply, 
Watering, Western and Center-pivot Irrigation, Fire�ghting in Buildings, Livestock Milking Machines, Air 
Conditioner, and other industrial purposes. Quality control is carried out in accordance with standards, which has 
supported us in receiving CE certificate.

 شرکت پالستیک کار، ازآغاز تاسیس تا کنون با تولید محصوالت متنوع، مقاوم و با کیفیت، زمینه صادرات انواع مختلفى از شیلنگ به کشورهاى
آلمان، آلبانى، ایتالیا، کوبا، امارات متحده عربى، عراق، قزاقستان و ... را میسر نموده است.

 شیلنگ هاى پالستیک کار از مرغوب ترین مواد اولیه جهت مصارف آب رسانى، کشاورزي، باغبانى، آبیارى وسترن و سنترپیوت، کولر، اطفاء
حریق در ساختمان ها، دامدارى و... تولید شده و به بازار عرضه مى شوند.

کنترل کیفیت، تولید مرغوب، حفظ و بهبود کیفیت شیلنگ ها اخذ گواهینامه CE (انطباق محصول اروپا) را براى ما میسر نموده است.

شیلنگ هاى پى وى سى

مشخصات شیلنگ هاى پالستیک کار

تک الیه و چندالیه
تقویت شده و فشارقوى

اندازه قطر داخلى: از 3 تا 50 میلى متر (0,1 تا 2 اینچ)

تنوع در رنگ، طرح و بسته بندى هاى گوناگون

مقاومت دربرابر شرایط محیطىانعطاف پذیرى باال

مقاومت در برابر اشعه ماور بنفش تقویت شده با نخ پلى استر

Features of our hoses

Single and multi-layer

Reinforced and robust

Inner diameter from 3 to 50 mm (0.1 to 2 inches)

Various designs, colors and packaging

Highly �exible Resistant to the environmental conditions

Resiatant to UVBraided with Polyester Yarns



Soft and Rigid PVC 
Compounds

Utilizing well-equipped machinery, 
PlasticKar manufactures Soft and Rigid 
PVC and TPE (PVC+NBR) Granules, 
which are widely used in di�erent 
industries such as:

Wire and cable

Pipes and �ttings 
Door and Window pro�les
Shoe soles, garden boots, slippers and 
�ippers
Door and window gaskets and home 
applances gasket
Rigid and soft automobile parts
PVC hoses and cable trunking
PVC Shutters and Wiring duct
Waterstop

      Various types of PVC granules for wire insulation and 
sheathing in di�erent temperature levels of T1, T2, T3. 
(Fixed and Flexible Insulation, Automobile wire and 
etc.)
      Various Types of Cable Sheathing (Fixed and Flexible 
sheathing, Telecommunication, Coaxial and etc.)
      Various grades of PVC �llers, applicable in wire, cable 
and other industries.

براى  TPE  (PVC+NBR) و  PVC شرکت پالستیک کـار با بهره گیـرى از ماشین آالت مجهـز و به روز، انواع کامپـاند هاى نرم و سخت 
کاربرد هاى گوناگون در طیف وسیعى به شرح ذیل تولید و عرضه مى نماید:

کامپاندها و گرانول هاى نرم و سخت پى وى سى

صنایع سیم و کابل 
    •  انواع عایق و روکش سیم در کالس هاى حرارتى T1 وT2 وT3 (افشان، نصب ثابت، بندتخت، مخابراتى، حرارتى، عایق خودرویى و ...)

    •  انواع روکش کابل ( کواکسیال، کابل جوش، کابل مقاوم  در برابر مواد نفتى، کابل مقاوم در برابر گسترش شعله و ...)
    •  انواع فیلر (پرکننده) مورد مصرف در صنایع سیم و کابل و ...

لوله و اتصاالت پى وى سى
زیره و رویه کفش و چکمه و دمپایى

قطعات سخت و نرم اتومبیل
داکت هاى برق و کرکره هاى پى وى سى

پروفیل درب و پنجره پى وى سى
زهوار درب و پنجره و گسکت لوازم خانگى

شیلنگ هاى پى وى سى و لوله خرطومى
واتر استاپ

HiCal (PE + CaCO3)

HiCal is the commercial name of a polymeric 
compound produced from PE, CaCO3 and 
other mineral materials.
Some features of this Filler Masterbatch 
(CaCO3 Masterbatch) such as improving the 
production process, maintaining strength, 
resistance against tear, smoothness along 
with cost reduction, have led to the growth 
of demand of this product in various 
industries including packaging, gunny sacks, 
extruded PE �lms and bags, home 
appliances, etc.
Also, due to the use of minerals in this 
compound, it can be considered as an 
eco-friendly product.

Applications:
PE shopping bags and garbage bags
PE Industrial �lms
Blown and injected plastic bottles and dishes
Features:
Easier processing
Increasing strength
Reducing production costs
Eco friendly
Slip resistance and enhanced dimensional     
stability
Improving printing quality

هاى–کال نام تجارى یک کامپاند پلیمرى مى باشد که ترکیبى از پلى اتیلن، کربنات کلسیم و سایر مواد معدنى مى باشد.
 بهبود فرآیند تولید، حفظ استحکام، مقاومت در برابر پارگى و افزایش لطافت در کنار کاهش قیمت تمام شده از عواملى است که موجب رشد
 تقاضاى فیلر مستربچ ها (مستربچ هاى کربنات کلسیم) در صنایع بسته بندى، گونى بافى، فیلم و کیسه هاى پلى اتیلن، لوازم خانگى، باغبانى
 کشاورزى و غیره شده است. هم چنین با توجه به استفاده از مواد معدنى در ترکیب این محصول مى توان از آن به عنوان یک محصول دوستدار

محیط زیست نام برد.

(PE + CaCO3) هاى-کال

کاربـرد

ویـژگى هـا
دوستدار محیط زیست

 مقاومت در برابر لغزش و بهبود ثبات ابعادى
بهبود کیفیت چاپ

فرآورى آسان تر
افزایش استحکام

کاهش بهاى تمام شده کاال

ظروف تزریقى و بادىانواع کیسه هاى خرید و کیسه زباله فیلم هاى پلى اتیلن صنعتى



ونــک خیــابــان  تهــران،  مـرکــزى:    دفتـــر 
6 واحـــــد   ،1 پـــــالك  ارم،   کــــوچـــه 
1 9 9 4 7 3 3 1 3 1  کدپستـى: 
(+9 8 2 1 )  8 8  7 9  08  27 - 8 تـلفـــن: 
(+9 8  2 1 )  8 8 8 8  0 7  3 5 فکـــس: 
اشتـهـــارد صـنعتــى  شهـــرك  کــارخـانـه: 

Headquar ter :  Unit  6 ,  No.  1 , 
Eram Alley, Vanak St. Tehran-IRAN
P.O Box:  1 9 9 4 7 3 3 1 3 1
Te l :  ( + 9 8  2 1 )  8 8 7 9  0 8 2 7  -  8
Fax: ( + 9 8  2 1 )  8 8 8 8  0 7  3 5
Factory: Eshtehard Industrial Zone

w w w . p l a s t i c k a r c o . c o m
i n f o @ p l a s t i c k a r c o . c o m


