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حکیم فردوسی



تاسیس98السدرشرقپلیمرنانوساسانصنعتزیستفناوریوبنیاندانششرکت
گیالنریفناووعلمپارکفناوریواحدعنوانبهتخصصیتیمکارگیریبهباو

ازاربنیاندانشنشانتوانستشرکتاینسالهمیندرهمچنینشد؛شناخته
تشرک.نمایددریافتجمهورریاستفناوریوعلمیمعاونتارزیابیکارگروه

کسببهموفقسالیکدرکهمیباشدکشورصنعتیواحدهایمعدودازپیسنبی
یدکارپیسنبیتجارینامکهشرکتاین.استگردیدهبنیاندانشنشاندو

فنیوعلمیاتتحقیقپشتوانهبهدانشگاهیومجربکادریگیریبکاربامیکشد،
انحصاریروشوفرموالسیونباپلیمرینانومصنوعیسنگتولیدبهاقدامساله،دو

.استنمودهشرکت

BISNPEمعرفی شرکت  



نشان دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری•
واحد فناور پارک علم و فناوری گیالن•
(دانشگاه گیالن)تفاهم نامه ارتباط با صنعت و دانشگاه •
تفاهم نامه با آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گیالن•
گواهی استاندارد از سازمان استاندارد استان گیالن•
تائیدیه محیط زیست از سازمان حفاظت محیط زیست•
گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت•
تائیدیه آنتی باکتریال از انستیتو پاستور ایران•
تائیدیه آنتی باکتریال از دانشگاه علوم پزشکی تهران•

مجوزهای شرکت



دهندهتشکیلکهپلیمریغیروپلیمریموادنوع12ازبیشازسنگایندر
یونفرموالساینشود؛میاستفادهباشند،میشرکتانحصاریفرموالسیون

اینلهجماز.بخشدمیشرکتاینتولیدیسنگبهفردبهمنحصرهاییویژگی
عایق،باالخمشیمقاومتوفشاریمقاومتکششی،مقاومتبهتوانمیهاویژگی

ونورتابشبرابردرمقاومتآب،اندکجذبطرح،تنوعبودن،سبکحرارتی،
مقاومتافزایشوحرارتیهایشوکبرابردرمحصولمقاومتافزایشهمچنین
-میرارقزینتیهایسنگدستهدرکهمحصولاینازهمچنین.نموداشارهسایشی،

.نموداستفادهذیلمواردتولیدجهتتوانمیگیرد،

رکتویژگیهایسنگمصنوعینانوپلیمرش



دیوارپوش

شومینه

پوشکف

نرده

های نماستون

نماهای داخلی و 
خارجی

موارد کاربرد



باباکتریالیآنتپلیمریسنگتولیدپیسنبیشرکتدستاوردهایازدیگریکیهمچنین
دارایکهرجیخاوداخلیتولیداتبهنسبتمتمایزمحصولیارائهونانوتکنولوژیازاستفاده

ست،ابرخوردارنیزباالتریسایشیمقاومتازوبودهحرارتیهایشوکبهنسبتباالترمقاومت
مواد،ومتالورژیمکانیک،مهندسیحوزهمتخصصینشاملتیمیتوسطایدهاین.باشدمی

برایجدیداینمونهتولیدبهمنجرنهایتدروگرفتقراربررسیوتحلیلموردعمرانوشیمی
داخلدراولیهمواددرصد90تامینآنمزایایترینمهمازیکیکهشدکشوردرباراولین

.باشدمیکشور

استفادهوسنگوسرامیککاشی،درخودتمیزشوندهوآنتی باکتریالپوشش هایکارگیریبهبا
بهمانعتمبیماری زاباکتری هایانتقالوانتشارازبیمارستان  ها،نظیرعمومیاماکندرآن هااز

.می شودیجلوگیرافراددربیماریشیوعازپیشگیری،برعالوهترتیباینبهوآمدهعمل
ایجادسطوحدرذاتیباکتریضدویژگیآنتی باکتریالپوشش هاینانوازاستفادهباهمچنین
.نمی روندبینازشویندهموادباوشوشستباکهمی شود

الظهور  ویژگی آنتی باکتری



مزایا محصول سنگ آنتی باکتریال

سازیهای پاککاهش دوره

کاهش سایش و فرسایش سطح

بی خطر و سازگار بودن مواد با محیط زیست

سازی و ضدعفونی کردن محیطیکاهش هزینه پاک

%70کاهش استفاده از مواد شوینده برای تمیزسازی تا 

و کاهش آلودگی های محیط و محافظت سطوح از تأثیر نم

کثیفی

ن، چربی سهولت در تمیز کردن لکه های سخت مانند سیلیکو

و روغن با استفاده از آب

 ها در  جلوگیری از رشد و گسترش کپک، جلبک و مشابه آن

محیط های بیمارستانی، حمام و سرویس بهداشتی



ازحفاظتوسنگهایمعدناستخراجکاهشازجلوگیریبرعالوه
بهنسبتآنترپایینقیمتمصنوعیهایسنگدیگرمزیتزیست،محیط
شرکتپلیمرنانومصنوعیهایسنگاما.استآنطبیعیهاینمونه

درشدهتولیدمصنوعیمشابههاینمونهبهنسبتاینبرعالوهپیسنبی
درعاملترینمهم.برخوردارندکمتریقیمتازکشورازخارجوداخل

علمیتیمتوسطشدهارائهانحصاریفرموالسیونازاستفادهخصوصاین
ازخوداتترکیبدرکهدیگرتولیداتبامقایسهدرکهاستپیسنبی

بسیارینههزکنندمیاستفادهتیتانیومونقرهجملهازقیمتیگرانمواد
.گیردمیبردرراکمتری

پیفاکتور قیمت در محصول بی سن
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فرهنگ،میدانومصلیمیدانحدفاصلرشت،گیالن،:1شعبه

اول،طبقهنوآور،وخالقصنایعساختمانشیرمحمدی،شهیدکوچه
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