
  تکاربرگ شناسنامه کاال/خدم

  kiedori.comنشانی وبگاه:                                   )کیدوری( امیدکاران سبز اندیش کاسپیننام شرکت : .
 

 2 از 1 صفحه

 

4  
 

                                                           
 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 تولید ظروف یکبار مصرف از سبوس برنج و گندم نام کاال/ خدمت
 تولید ظروف یکبار مصرف حوزه کاال/خدمت 

  شماره یا نام نسخه

 0011مهر  تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 متکاال/خد شیوه دستیابی به

 تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری انتقال فناوری/ همکاری -

 از غیر 

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

    گیاهخواران 

  دوستداران محیط زیست 

  طبیعت گردان 

  
  

  کاال/خدمتمعرفی 

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
 

طبیعی است و بدون هیچ ماده شیمیایی و پلیمری و نفتی و پالستیکی است این ویژگی باعث شده این ظروف توانایی تجزیه پذیری در  %011این ظروف 
چه و قرار مثل باغارا باشد برای تجزیه شدن این ظروف نیازی به سیستم های پیشرفته بازیافتی نیست و براحتی با قرار دادن در خاک دروز را  01طول 

 . و در زمان تجزیه تبدیل به ریزپالستیک نخواهد شد دادن در کمپوست تجزیه میشود
  

 که این ویژگی آن هارا به عنوان بهترین جایگزین برای ظروف پالستیکی و گیاهی تعیین میکند.   وآثار کربنی این ظروف بسیار پایین و نزدیک صفر است 
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 خط و به صورت بولت( 12)حداکثر در 

 عنوان نمونه: لطفا در این بخش از بیان توصیفی محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فنی محصول اعالم شود. به
 

 بشقاب 

 کاسه 

 :2×  01 بشقاب در ابعاد 

 :1×1×01 کاسه درابعاد 

 د.بشقاب توانایی این را دارد که درب کاسه باشد و همچنین به عنوان پیش دستی در کنار و زیر کاسه قرار گیر 

  روز  01قابل تجزیه در طول 

  قابل تجزیه در خاک و آب 

 بدون هیچ ماه شیمیایی و پلیمری و پالستیکی و نفتی 

 011% طبیعی 

 قابل استفاده در فر، مایکروفر و فریزر 

  قابل استفاده برای دام و طیور 

 کمترین میزان آثار کربنی برای محیط زیست و همچنین کمترین تاثیر در گرمایش جهانی 
 
 

 

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

     
 

 
 
 

 


