


شرکت صهبا برای تامین امنیت و آسایش مشتریان گرامی،  
خدمات ویژه ای را ارائه می نماید :

مــا بــه صــورت ٢٤ ســاعته آنــالین هــســتـــیم و بــرای مــوارد فــوری شــماره 
٠٩١٠٠٢٤٠٠١٢ را در خدمت مشتریان قرار داده ایم . مشاوره رایگان قبل 
یا  پروژه  کاالهای  انتخاب  زمان  تا  همراهی  قدم  به  قدم  کاال،  از خرید 
مناقصه، تحویل سفارشات دالری در کوتاه ترین زمان ممکن، مقایسه 
کاالها از برندهای مختلف، تهیه کاتالوگ های فارسی و انگلیسی برای 
آشنایی بهتر با مشخصات فنی محصوالت از جمله مهم ترین خدمات ما 

می باشد.

کاالهایی که توسط ما به کارفرما معرفی می شوند دارای گارانتی اصالت 
کـاالست. تـجهـیـزات دوربـیـن و کــاور ضـدانــفـجار هـم بـه دلـیـل دریـافت 
نمایندگی انحصاری، قابلیت تغییر در نوع فوالد تولیدی و فرم ظاهری 

را نیز به همراه دارد.

در شبکه های اجتماعی مان، محصوالت را به نحوی چیدمان کردیم که 
با سرچ هشتگ به راحتی قابل دسترس می باشند و در جلساتی که نیاز 
به صورت  مناقصات  شود.  می  کمتری صرف  زمان  است،  مقایسه  به 
صورت  به   @hamrahsahba صهبا  شرکت  رسمی  پیج  در  روزانه 

استوری قرار می گیرد.

وب سایت را به روز رسانی کردیم و با نشانی www.sahba.shop  در 
کنار وب سایت قدیمی، مقاالت، مناقصات روز، دیتاشیت، آخرین اخبار 
از تولید محصوالت ضد انفجار در اختیار عالقمندان قرار می دهیم. هر 
برندهای  زمینه  در  رسانی  اطالع  مرجع  ترین  کامل  ما  سایت  وب  دو 

تخصصی سیستم های نظارت تصویری می باشد.

صفحه بعدی



چرخه  دارای  کشور  بزرگ  استان های  از  بسیاری  در  صـــهـــبـا  شـرکت 
رعایت  به  توجه  با  و  از فروش است  نمایندگی فروش و خدمات پس 
حقوق کارفرمایان گرامی و ارائه خدمات و پشتیبانی به موقع، فروش کاال 

با ضمانت نامه و گواهی اصالت کاال انجام می گیرد.

ترین  ارزش  با  از  یکی  عنوان  به  آن،  تمدید  قابلیت  و  بالشرط  گارانتی 
خدمات ماست. تمامی کاالها اعم از دوربین ها، لنزها، دستگاه ضبط 
مرکزی تصاویر و ... به مدت یک سال بدون هیچ قید و شرط، به صورت 
در  شوند.  می  تعمیر  یا  تعویض  ذهاب  و  ایاب  هزینه  بدون  رایگان، 
صورتیکه معایب احتمالی قطعات، مربوط به سیستم سخت افزاری و یا 
برنامه های نرم افزاری نیز نباشد، مثالً اگر به نوسانات برقی و یا اتصالی 
موجود در محل پروژه بازگردد، گارانتی بالشرط این موارد را هم پوشش 
می دهد. ضمناً گارانتی بالشرط بسته به نوع پروژه قابل تمدید هست.

ارسال کــاال با کـــم تـرین زمان پس از ســفـارش از طــریـــق پـــیـک، پـــست، 
تیپاکس، کاالرسان یا پست هوایی انجام میگیرد.

صفحه قبلی صفحه بعدی

خدمات



برند ها و محصوالت 

https://instagram.com/hamrahsahba
https://sahba.shop/






MIC-7504-Z12WRNBE-7604-AL

NFN-60122-F0NTV-3502-F03L

نمونه های بیشتر
 در سایت صهبا

https://sahba.shop/product-category/bosch


WV-S1531LNWV-S2536LN

WV-S4551LWV-SUD638

WV-X6533LNSWV-X8571N

نمونه های بیشتر
 در سایت صهبا

https://sahba.shop/product-category/panasonic


VT-600PWY218VT-701PWC2

VT-1000ZPPSVT-2000PSS

نمونه های بیشتر
 در سایت صهبا

https://sahba.shop/product-category/ex






اندازی،  در طول ٢٥ سال فعالیت شرکت صهبا در زمینه نصب و راه 
مشاوره، تامین کاال و قطعات تمام تالش ما بر این بود تا مورد اعتماد 
سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی، شرکت ها و موسسات تجاری 
و ... قرار  بگیریم که به لطف همراهی مدیران ارشد و حراست این اماکن 

موفق شدیم سهم بزرگی از بازار را به خود اختصاص دهیم.

بانک  مرکزی  (سایت  تصویری کشور  نظارت  پروژه  بزرگترین  اجرای  ما 
ملی ایران و ١٤ ساختمان و ادارات تابعه) را در رزومه داریم و پس از 
اتمام این پروژه بزرگ، ٣٠٠٠ سازمان دولتی، وزارتخانه، صنایع دفاعی، 
مجتمع  ورزشگاه،  درمان،  مراکز  بیمارستان،  نظامی،  اماکن  پادگان، 
تجاری، محیط های آموزشی و ... را به سیستم های امنیتی و اکسس 

کنترل تجهیز کردیم و همه این موارد کامال قابل استعالم می باشد. 

در سراسر کشور، خدمات گسترده ای را به اقشار مختلفی ارائه نمودیم شامل :
وزارت خانه ها، سازمان ها و ارگان های دولتی، بانک ها و مراکز اعتباری، 
ها،  کلینیک  ها،  داروخانه  ها،  بیمارستان  آموزشی،  مراکز  و  ها  دانشگاه 
موسسات  و  ها  شرکت  برندها،  دولتی،  کارخانجات  و  ها  کارگاه  معادن، 
خصوصی و دولتی مساجد و بقاع متبرکه، برج های اداری، مسکونی و تجاری، 

رستوران ها، کافی شاپ ، آشپزخانه ، انبارهای دارو و پروژه های زنجیره ای. 

رزومه ما



09100240012

021-22255495 021-22276534

شماره های تماس اختصاصی :

ارسال استعالم و دریافت پیش فاکتور
 (واتس اَپ و تلگرام):

@hamrahsahba
@bosch .sahba
@panasonic . sahba

اینستاگرام 

https://instagram.com/bosch.sahba
https://instagram.com/hamrahsahba
https://instagram.com/panasonic.sahba
https://wa.me/989100240012

