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با سالم

احتراما گروه صنعتی فاتح تجارت مارون ( مارون رول) با استعانت  از پروردگار متعال و با هدف ارائه انواع ریبون هاي حرارتی ولیبل هاي

  پشت چسب دار با بهره گیري از تکنولوژي روز دنیا در جهت رفع نیاز در صنعت چاپ و لوازم اداري آغاز بکار نمود. 

اهداف راهبردي: جهانی کردن شرکت در بلند مدت با پرکردن شکاف هاي موجود،تبعیت از معیارهاي راهبردي بازار،

شناسایی فرصت هاي تجاري محیطی وگسترش منطقه اي و بین المللی در صنعت چاپ و بسته بندي.

اهداف کیفی و بلند مدت: خودکفایی داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور از طریق همکاري باصنایع مرتبط، نظم

 دهی و بکارگیري نظم تحقیقات بازار. 

محصوالت: 

2- انواع لیبل هاي پشت چسبدار کاغذي ، حرارتی ، متال ، متاالیز ، شیشه اي و ... (در سایز هاي مختلف )

3-چاپ لیبل توسط دستگاه تمام اتومات فلکسو تا 7رنگ و چاپ پشت رول حرارتی تا 4 رنگ 

5- ریبون هاي حرارتی ترمال ترنسفر جهت چاپ لیبل (وکس ، وکس رزین، رزین و سوپر رزین)

برخی از مشتریان مارون رول:

شرکت ایلیا استیل ، لبنیات هراز ، عرفان دارو، ریبوریبون ، لبنیات شروین مهاباد و پروفیل ویستا  بست،  لبنیات بیستون ،

 شرکت راحت افغانستان ، شرکت اوناك ترکیه ، لبنیات مصالح عراق ، شرکت شبنم پاکستان ،ماشین هاي اداري و

 بیمارستان ها و دیگر سازمان ها در خاورمیانه در طی این دوره گروه مارون رول به تامین نیاز هاي صنایع غذایی ،

 دارویی ، شوینده ، آرایشی بهداشتی ، فروشگاه هاي زنجیره اي سراسر کشور و سایر مصرف کنندگان  پرداخته است 

 و کشورهاي همسایه در اسرع وقت داردو آمادگی ارائه محصوالت خود در سراسر کشور

- عملکرد عالی و انجام تعهدات و توسعه ي دانش فردي و سازمانی براي پیشگامی در کسب و کار ما از نقاط قوت گروه

 مارون رول می باشد

1- انواع رول حرارتی در عرض هاي ( 110 . 79 . 78 . 75 . 59 . 57 . 54 . 49 . 45 ) در متراژ و رنگ هاي مختلف

4- ریبون هاي حرارتی هات استمپ ( تاریخ زن)



رول حرارتی 

مارون رول ، تولید کننده انواع رول حرارتی و کاغذي در عرض هاي زیر: 

49*54*57*59*75*78*80*110 و متراژهاي مختلف ( چاپ آبی و مشکی) 

واردات و فروش جامبو رول حرارتی در عرض هاي 103 و 110 میلی متر  

و در طول هاي 12000 و 15000 متر 





 چاپ لیبل پشت چسبدار
مارول رول توسط دستگاه تمام اتوماتیک فلکسو ( تاور)

شوینده ، غذایی و ... می باشد. 

قابلیت هاي چاپ :   

1. چاپ انواع متریال هاي: کاغذي ، حرارتی ، صدفی ، متاالیز ، متال

 شبرنگ ( اموال ) ، ترنسپارنت ، تاي وگ ، وید ، اسکرچ ، الیه شونده و ... 

2. تا 7 رنگ چاپ 

3. رول و شیت 

4. چاپ پشت و رو لیبل ( دیلم ریلم ) 

5. چاپ انواع گرم کوب ( طال کوب و نقره کوب ) 

6. چاپ بلک مارك 

7. چاپ روي زیره 

8. چاپ 10000 متر مربع در روز 

9. چاپ تم پالت ( تک رنگ ) 

آماده پاسخگویی و رفع نیازهاي صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی 



مارون رول در زمینه واردات واردات و ارائه انواع ریبون هاي 

حرارتی اروپایی بارکد، توانسته به دلیل کیفیت فوق العاده و قیمت قابل

خود ایجاد کند و محصوالت خود را در سایز هاي زیر ارائه می دهد: 

وکس رزین وکس

و سایر سایزها و رنگهاي مورد نیاز مشتریان 

160*300

110*300

80*300

60*300

110*75

60*75

160*300

110*300

80*300

60*300

110*75

60*75

 رقابت ، سهم خوبی در بازار داخلی کشور براي محصوالت وارداتی 

رزین 

160*300

110*300

80*300

60*300

110*75

60*75



مارون رول در زمینه واردات و توزیع انواع ریبون هاي اروپایی تاریخ زن

 داخلی کشور براي محصوالت وارداتی خود ایجاد کند و پاسخگویی نیاز هاي 

 صنایع مختلف از جمله : دارویی، شوینده ها ، آرایشی و بهداشتی غذایی و ... 

 باشد و محصوالت خود را در سایزهاي زیر ارائه می دهد: 

و سایر سایزهاي مورد نیاز مشتریان 

 25*120

30*120

35*120

40*120

SCF900

SCF900

SCF900

SCF900

 توانسته به دلیل کیفیت فوق العاده و قیمت قابل رقابت ، سهم خوبی در بازار   
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