
مهارتنا هي أساس نجاحك

تكمن كفاءة مؤسستنا األساسية في تلبية الطلبات غير العادية. لهذا اكتسبنا خبرة متميزة في مجال تركيبات 
اللحام التناكي والقضبان واألنابيب الصلبة الفوالزية. وهذا يمكنا من تقديم حلول لكل متطلبات العمالء.

بغض النظر عن هذا، ُتعد STAROFIT عضًوا نشًطا في لجنة معايير DIN EN ومؤسسة متخصصة 
تجارية ترويجية وهي الشركة المصنعة المعتمدة من ِقَبل TÜV بما يتوافق مع:

 	EN ISO 9001
	 PED 97/23/EC | PED 2014/68/EU

 	AD 2000-W 0

خدمات STAROFIT — سريعة وموثوق فيها

 مركز تصنيع بالماكينات:	 
تصنيع األكواع والتركيبات آلًيا، إنتاج مجموعات صغيرة ومفردة من المواد الصلبة

 فحص من ِقَبل جهة خارجية وفًقا لـ:	 
EN 10204-3.2 من خالل BV ،LR ،DNV GL ،TÜV، إلخ.

خدمة حساب الضغط	 
 	)PMI( اختبار المواد
عالمات خاصة	 
عالج األسطح	 
تعبئة خاصة للعميل	 

األغطية

مجموعة منتجاتنا 

 وفًقا
EN 10253 الجزأين 2 و4 من

القطر الخارجي

10.0 مم – 610.0 مم

سمك الجدار

وفًقا للجزء 2 )التسلسل 1 – 8( والجزء 4 
EN 10253 التسلسل 1 – 6( من(

الكربون الصلب

	 P235GH-TC1+TC2
	 P265GH
	 16Mo3
	 13CrMo4-5
	 10CrMo9-10
	 X10CrMoVNb9-1
	 P215NL
	 P265NL
	 L360 NB+NE
	 P355N
	 P355NL1+NH
	 St 52.4

الفوالز المقاوم للصدأ

	 1.4306
	 1.4307
	 1.4541
	 1.4550
	 1.4539
	 1.4571
	 1.4404
	 1.4439
	 1.4462
	 1.4828
	 1.4841
	 1.4878

األكواع

قطران، 3 أقطار، 	 
5 أقطار

 	°180 ،°90 ،°45

المخفضات

متحدة المركز	 
المركزية	 

وصالت تفريع

متساوية	 
مخفضة	 

األغطية

مجموعة منتجاتنا 

 وفًقا لـ
ASME B16.9

القطر الخارجي

2/1 بوصة – 24 بوصة

سمك الجدار

 وفًقا لـ
 ASME B36.10 )SCH 20 - XXS(

B36.19 )SCH 10S - XXS(و

الكربون الصلب

	 WPB
	 WPC
	 WPL6
	 WPHY 52
	 WPHY 60
	 WPHY 65
	 WP11
	 WP22
	 WP5
	 WP9
	 WP91

الفوالز المقاوم للصدأ

	 WP304/304L
	 WP304H
	 WP321/321H
	 WP347/347H
	 WP316/316L
	 WP316Ti
	 WP904L
	 UNS S31803
	 UNS S32750
	 UNS S32760
	 WP310S

األكواع

نصف قطر قصير، 	 
نصف قطر طويل

 	°180 ،°45 ،°90

المخفضات

متحدة المركز	 
المركزية	 

وصالت تفريع

متساوية	 
مخفضة	 

ARABIC / العربية    www.starofit.com | info@starofit.de | +49 4222 9440 0

DINو …

باإلضافة إلى ذلك نقوم بتخزين المجموعة الكاملة من األكواع والتركيبات وفًقا لـ: 
.DIN 2605*، DIN 2616*، DIN 2615*، DIN 2617

*باالمتثال للجزء 1 والجزء 2 )االستخدام الكامل(

جميع المنتجات مصنوعة وفًقا لـ EN 10253 الجزء 2 والجزء 4 باالمتثال للنوع A والنوع B )االستخدام الكامل(.

6500 طن من التركيبات
100 مادة مختلفة

50000 حجم مختلف


