
 رزومه شرکت  شیمیایی رازی

 اطالعات شرکت

 شرکت شیمیایی رازی  نام شرکت:

 عامسهامی نوع شرکت: 

 7531تاریخ تاسیس: 

 587-22335385تلفن تماس: 

   https://razichemical.comوب سایت: 

 طبقه چهارم و پنجم -781پالک  –نبش خیابان شهید احمدیان  –خیابان خالد اسالمبولی  –تهران آدرس: 

 

 بیانیه ماموریت

 کش می باشد. حشره و چسب محصول فروش و ، توزیع ،تامین، تولید ماموریت شرکت شیمیایی رازی عبارت است از: طراحی

 چشم انداز و ارزش ها

 بازار در7151 سال تا کش حشره و چسب  صنعتی چسب های گروه  حوزه در برتر شرکت سه از یکی به شدن چشم انداز شرکت رازی تبدیل

 شده شناخته برند عنوان به همسایه کشورهای بازار از سهم کسب و داخلی

 ارزش ها

 در دسترس بودن محصوالت در تمام نقاط کشور

 شناخته شدن به عنوان برندی خوشنام در تولید کاالی با کیفیت ایرانی

 توجه به کرامت انسانی و شایسته ساالری

 رعایت حقوق مشتریان

 رویکرد ویژه به مسئولیت های اجتماعی و حفظ محیط زیست

 پیاده سازی مدیریت دانش در جهت الگوی مدیریت مشارکتی

 تاریخچه، رشد و توسعه

های انجام شده در این  . نتیجه فعالیترسید تولید به 7537 سال در و فعالیت خود را آغاز نموده است 7531در سال   رازی شیمیایی شرکت

 .به بهترین نحو محقق گردد "همه راضی از چسب رازی"دهه فعالیت شرکت، ارائه محصوالتی با باالترین کیفیت است تا شعار  چهارمجموعه طی 

دی خود از ابتدای تاسیس تا کنون یی با گسترش خطوط تولشرکت شیمیایی راز کند. می تولید چسب تن 72555 سالیانه رازی شیمیایی شرکت

 گروه محصول مشغول به فعالیت و تولید می باشد.83در 

رزین های صنعتی ، پلی ونیل استات در ایران است ، بسته بندی، های صنعتی،خانگی ، نامی شناخته شده در عرصه تولید انواع چسباین شرکت

سوئیس برای محصوالت خود گردیده   QS از شرکت   ISO 1557:8552 رد و استاندارد بین المللی کیفیتکه موفق به اخذ کاربری مهر استاندا

  .است
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 ی رازی عالوه بر تولید انواع چسبینماید، شرکت شیمیا متمایز می مشابه سایرکارخانجات از را شرکت این تولیدات، انبوه حجم و کیفیت تنوع،

  . دارد فراوانی مصارف …برای اولین بار در کشور موفق به ساخت تیوب پالستیکی گردیده که در صنایع آرایشی، بهداشتی، و ،های صنعتی

 

 محصوالت

 شوند: می بندی تقسیم ذیل شرح به گروه 1 این باشد. می تولید فعالیت به مشغول محصول گروه 1 در حاضر حال در رازی شیمیایی شرکت

 تحریر و عمومی های چسب گروه .7

 ساختمانی های چسب گروه .8

 نواری های چسب گروه .5

 مبلمان و چوب های چسب گروه .1

 کفش و کیف های چسب گروه .3

 سیلیکون های چسب گروه .3

 ها اسپری گروه .1

 تحریر و عمومی های چسب گروه

 ذیل: شرح به شوند می تقسیم گروه زیر 1 به محصوالت روهگ این

 کاره همه های چسب .7

 کرافت چسب 

 کاره همه چسب 

 نواری های چسب .8

 کریستال نواری چسب 

 تحریر نواری چسب 

 دوقلو های چسب .5

 شفاف دوقلو چسب 

 رنگی دوقلو چسب 

 فوالد دوقلو های چسب .1

 پارچه های چسب .3

 ماتیکی های چسب .3

 ای قطره های چسب .1

 گروه چسب های ساختمانی 

 785چسب  .7

 پلی اورتان .8

 چسب چوب .5

 چسب چوب وینول 



 چسب چوب راش 

 چسب نواری .1

  نواری تحریرچسب 

 چسب نواری کاغذی 

 چسب موکت .3

 فوم پلی اورتان .3

 سیلیکون .1

 سوسیسی نویترال 

 پی وی سی .2

  پی وی سی 

 پی وی سی فشار قوی 

 آهن .1

 گروه چسب های نواری

 چسب نواری فالکون .7

 چسب نواری کریستال پایه آب .8

 چسب نواری صنعتی .7

 چسب نواری کریستال .8

 چسب نواری تحریر .5

 چسب نواری کریستال پایه حالل .5

 چسب نواری کاغذی .1

 چسب نواری قهوه ای .3

 چسب نواری برق .3

 مبلمان و چوب های چسب گروه

 چسب چوب وینول .7

 چسب چوب راش .8

 کفش و کیف

 لوکس رازی فوری چسب .7

 PU چسب .8

a. PU 

b. PU SUPER 

 کانتکت چسب .5

a. کانتکت 

b. کانتکت سوپر 



 اینستنت چسب .1

 سیلیکون های چسب گروه

 حرارتی سیلیکون .7

 855GI سیلیکون .8

 سیل رازی سیلیکون .5

 مرسی سیلیکون .1

 فلکس رازی سیلیکون .3

 نویترال سیلیکون .3

 گروه اسپری

 کیش و ماتحشره کش  .7

 جوایز و افتخارات

 عکس جوایز و افتخارات ثبت شود

 استاندارها، مجوز ها و گوهی نامه ها

 استاندارد اسپری حشره کش بایوکیل .7

 PVCاستاندارد چسب   .8

 

این شرکت که با فعالیت  تولید انواع چسبهای صنعتی،خانگی و بسته بندی است.صنایع شیمیایی رازی، نامی شناخته شده در عرصه 

آغاز نموده  ر شهرستان ساوجبالغهزار مترمربع د 755فعالیت خود را در زمینی به مساحت  7531بخش خصوصی شکل گرفته در سال 

با باالترین کیفیت است تا شعار ئه محصوالتی ، اراین مجموعه طی چهار دهه فعالیت شرکتهای انجام شده در ا نتیجه فعالیت است.

 به بهترین نحو محقق گردد. "همه راضی از چسب رازی"

این مجتمع با بهره گیری از دانش و تجربه داخلی و تکنولوژی شرکت های معتبر خارجی، امکان تولید محصوالتی را فراهم نموده است 

های وسیعی از بازار  تولیدی این شرکت، نیاز بخشنحوی که تنوع گسترده محصوالت  که قابلیت رقابت با برندهای برتر جهانی را دارد به

 اند. را پوشش داده

نظیر مصرف کنندگان ایرانی و بین المللی نسبت به محصوالت رازی، این شرکت  اکنون با توجه به اعتماد، وفاداری و استقبال بی

ی خدمتگزار با جدیت و پشتکار  وضوع موجب شده است که این مجموعهین متری در خود احساس نموده و ا مسئولیت به مراتب سنگین

 .ترین صنایع در کیفیت و حجم تولید در سطح خاورمیانه باشد نندگان گام بردارد و یکی از مطرحبیشتری در جهت تامین نیاز مصرف ک

ان تولید انواع مختلف های تولید اشاره کرد که امک فضای وسیع سالنتوان به  می های بارز کارخانه صنایع شیمیایی رازی، گیاز ویژ

موجب باال رفتن حجم تولید  های پیشرفته و به روز دنیا، گیری از دستگاه مهم و بهرههای مجزا را فراهم نموده است، این  چسب در بخش

 گردد. افزایش کیفیت محصوالت تولیدی می و

های متمایز کننده این برند از سایر رقباست که موجب شده است این شرکت  مجهز صنایع شیمیایی رازی یکی از شاخصه آزمایشگاه

، تولیدی باشد. همه مختلف صنعتی های داشته باشد و پاسخگوی نیاز شرکت توانایی تولید محصوالتی تخصصی برای هر نوع صنعت را



های تولید کننده  یکی از بزرگترین شرکت ،یتوانمند شرکت موجب شده است که صنایع شیمیایی رازاین عوامل به مدد نیروی انسانی 

 در صنعت چسب شناخته شود.

 عوامل اصلی موفقیت گروه شیمیایی رازی:

 تحقیق و توسعه

 ارتباط مستحکم با مشتریان

 وری و خالقیتنوآ

 در دسترس بودن کاالها 

 گواهی نامه ها و تقدیر نامه های صنایع شیمیایی رازی:

 سوییس QSاز شرکت  ISO8552،1557استاندارد بین المللی کیفیت 

 


