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 خدمات شرکت :

  )کامپوزیت اجرای انواع سقفهای رایج از قبیل : متال دک )عرشه فوالدی 

   فروش ورق گالوانیزه و آلوزینک خام و فرمینگ شده با مشخصاتZ120   و استانداردSGC 340 

 به روش فورج سرد  های استاندارد فروش و اجرای گلمیخ (GAAM , BETA,WL,ALFA ) 

 دارای مجهزترین کارخانه تولیدگلمیخ ساختمانی با برند آلفا در کشور 

  اجاره دستگاه استادولدینگ )جوش گلمیخ( تحویل جوش مطابقAWS D.1.1  

 022ژنراتور  اجاره KVA 

  تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و استانداردهایBSI , ASTM , AISC , SCI , SDI 

 داسیون و سازه های بتنی و فلزی ساختمانی و صنعتی )سوله(اجرای انواع فون 

 اجرای دیوار حائل و برشی 

 کف بتنی اکسپوز(  - اجرای بتن سخت و ماله پروانه ای( 

  

 جهت اجرای عرشه های فوالدی : تجهیزات این شرکت

 

برجسته به طول های با نک های کامال  55و  55و  55فرمینگ ورق های عرشه فوالدی با دستگاه تایوانی گام .1

 بدون اعوجاج و لهیدگی  سفارشی

 ایی باال خط دار با ایستدستگاه خم و گیوتین جهت تولید فالشینگ  .0

 تجهیزات کامل  برش ورق ها و تجهیزات برش پالسما .3

 تجهیزات  فیکس ورق با اتصاالت مکانیکی و فیکساتور نقطه جوش .4

 آمپر شهری 52دستگاه قابلیت جوش با برق  شش  RASB استادولدینگ .5

 دستگاه دو GAAM نگ گاماستادولدی .5

 هرکدام دو دستگاه  KOCOو کوکو   SOYERاستادولدینگ سویر  .5

 دستگاه 4کامنز و ولوو   KVA 022ژنراتور  .8

 دستگاه 5ماله پروانه ای           .9

 دستگاه 9ماله های تلسکوپی هر کدام  .12

 دستگاه 4میلیمتر  تراز یاب لیزری جهت بتن ریزی با دقت سه  .11

 دستگاه  5به تعداد  30تجهیزات  خم کن برقی میلگرد تا قطر  .10

 توتال( هرکدام دو دستگاه  –دوربین های ترازیاب و زاویه یاب و طول یاب  ) نیوو  .13

 مترمربع انواع قالب های بتنی دیوارواسکلت بتنی  3222قالب های فلزی جهت اجرای دیوارحائل  .14
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در  زمینه طراحی و اجرای سقف عرشه فوالدی با تامین متلایر درجه برخی از ) فعالیتهای اخیر(  این شرکت 

 یک  بشرح ذیل می باشد:

 

 پروژه های انجام شده و در حال اجرا همگی قابل بازدید هستند : 

 

 

مترمربع هفت برج سی طبقه کارفرما  011222(اجرای کامل سقف پروژه انتهای اتوبان همت غرب به متراژ 1 (1

 پاسدارانبنیاد تعاون سپاه 

 مترمربع کارفرما مهندس حاجی لو وقرآنی 05222(زعفرانیه خیابان آصف کوچه ارغوان متراژ 0 (0

 طبقه بلندمرتبه در تهران 38مترمربع غرب تهران اولین برج  45222طبقه به متراژ  38(اجرای برج 3 (3

 رکت سایول سازهمترمربع کارفرما ش 45222(خیابان خواجه عبدهللا انصاری انتهای خیابان تیسفون 4 (4

 مترمربع کارفرما شرکت هالل ایرانیان 33222(خیابان طالقانی مابین سپهبدقرنی و نجات الهی متراژ 5 (5

 مترمربع کارفرما دکترشفیعی 42222(میدان ونک مالصدرا خ شاد 5 (5

 مترمربع کارفرما بخش خصوصی 02222(زعفرانیه ابتدای خیابان اعجازی جنب دانشگاه ازاد  5 (5

مترمربع کارفرما  14222امل سقف پروژه واقع در خیابان شهیدعراقی نبش کوچه پرگل به متراژ (اجرای ک8 (8

 شرکت سیویل آسین 

 مترمربع  13222کارفرما مهندس منزه متراژ  111(خیابان مرزداران خیابان البرز نبش خ زاگرس پ 9 (9

 مترمربع13222کرمی متراژ بازار جواهرایران کارفرما مهندس  8(زعفرانیه خ مقدس اردبیلی پالک 12

 مترمربع کارفرما مهندس ساقی     5822(انتهای بلوار ارتش کوی یاس نبش کوچه دوم شرقی 11

مترمربع کارفرما  5000(اجرای کامل سقف پروژه واقع در خیابان شهیدعراقی نبش کوچه پرگل به متراژ 10

 مهندس ربیعی

 مترمربع3522فدهم کارفرما  مهندس لطیفی متراژ کوچه ه –خ صرافها  –سرو غربی  –(سعادت آباد 13

 مترمربع  3522کارفرما مهندس طبقی متراژ  – 49پالک  –کوچه لیدی  –خ آقایی  –(نیاوران 14

 3522جنب آژانس پیروز کارفرما مهندس نحوی متراژ  –میدان پیروز  –انتهای خیابان رحمانی  -(دولت15

 مترمربع

 1822کارفرما مهندس امیریان متراژ  – 15پالک  –خ زارعی –ن بنا خ استاد حس –(مجیدیه جنوبی 15

 مترمربع 

 مترمربع 1522کارفرما مهندس حقیقی متراژ  40(پاسداران انتهای گلستان دوم پالک 15

 مترمربع 1352(خواجه عبداله انصاری خ تیسفون کوچه چهارم مهندس دیندار 18

کارفرما مهندس صداقت پیشه متراژ  – 8چه ششم پالک کو –(دولت سه راه نشاط خ نعمتی یا کاووس 19

 مترمربع 1352

 مترمربع کارفرما شرکت نمادسازه جنوب 5222(مرزدران خیابان نسیبه پروژه اجرای عرشه فوالدی بمتراژ02

مترمربع   4000(اجرای کامل سقف پروژه واقع در خیابان زعفرانیه خیابان آصف خ اعجازی بن بست الدن 01

 مهندس نقیانکارفرما 
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  3500(اجرای کامل سقف پروژه خیابان شریعتی خیابان هویزه ساختمان ده طبقه مهندس آفتابی بمتراژ00

 مترمربع

مترمربع 2800(اجرای کامل سقف عرشه واقع در خیابان شهرک غرب ایران زمین خیابان ششم متراژ 03

 کارفرما مهندس خسروانی 

 0492ک  ساعی نبش کوچه امینی کارفرما مهندس وطن دوست (خیابان ولیعصرصدمتر باالتر ازپار04

 مترمربع

مترمربع کارفرما مهندس  2000(اجرای کامل سقف پروژه واقع در خیابان فرمانیه خیابان  شریفی بمتراژ 05

 فرامرزی 

 1900(خیابان یخچال خیابان کی نژاد کوچه کی نژاد بن بست سرو کارفرما خانم مهندس خواجوی متراژ 05

 مترمربع

مترمربع کارفرما مهندس  1852متراژ  15پ  5(اجرای کامل سقف پروژه خ خرمشهر خ عربعلی کوچه 05

 مومنیان 

مترمربع  1700متراژ  51(اجرای کامل سقف پروژه واقع در خیابان پاسداران بوستان ششم کوچه گلریز پ 08

 کارفرما مهندس قادرپناه

مترمربع کارفرما  1322مفتح ظلع جنوب غربی تقاطع طالقانی متراژ (اجرای کامل سقف پروژه خیابان 09

 مهندس نمازی

 مترمربع  1022(خیابان خواجه عبدهللا انتهای تیسفون کوچه هیرمند کارفرما مهندس کمالی 32

 مترمربع کارفرما مهندس صباحی 1022(شهرک صنعتی شمس اباد 31

 مترمربع کارفرما مهندس رجبی  1200تان خیابان هفتم (اجرای کامل پروژه خیابان مطهری خیابان الرس30

مترمربع  1100(اجرای کامل سقف پروژه خیابان پاسداران میدان فرخی یزدی کوچه هشتم غربی متراژ 33

 کارفرما مهندس اشراقی .

 مترمربع 1022کارفرما مهندس همتی متراژ  10(خیابان ظفرکوچه صبرپالک 34

 مترمربع  5222مهندس هاشمیان  کارفرما 5(پاسداران گلستان35

 مترمربع کارفرما شرکت نظم بنا 13222(اتوبان مخصوص کرج بعداز شهرفرش 35

 مترمربع کارفرما مهندس بارانی 0822متراژ  4(سعادت اباد بیست و چهارمتری خ شب بوی شرقی پ 35

 مترمربع 1222اژ کارفرما مهندس رحمانی متر 02پالک  11(بلوار ارتش شهرک ابوذرخیابان ابوذر38

 مترمربع 3822کارفرما مهندس طباطبایی متراژ  44(فرمانیه خیابان عسگریان کوچه حسینی پالک 39

 مترمربع کارفرما روفتراس 0222(شهررشت خیابان مطهری 42

 مترمربع 1822(شریعتی خواجه عبدهللا انصاری خیابان تیسفون کوچه دوم مهندس دیندار41

 مترمربع0222مهندس انتظاریان متراژ  35مستوفی کوچه (یوسف آباد خیابان 40

 مترمربع 3222مهندس تجاسم  50(سهروردی خرمشهرخ ششم پالک 43

 مترمربع 0122کارفرما بنیادمسکن متراژ  0(خیابان شهیدگمنام خ 44

 مترمربع 1322مهندس حاج محمدی متراژ 05(خیابان پیروزی بلوارابوذر خ کریمشاهیان کوچه ظفری پ 45
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 مترمربع کارفرما مهندس کالیه   1422( لواسان کمربندی خ چمران 45

 مترمربع کافرما بخش خصوصی 0522( فرمانیه بلواراندرزگو خیابان سلیمی 45

مترمربع دیوارحائل و عرشه فوالدی مهندس  0522(لواسان بعدازدادگستری جنب اژانس امالک نژادی 48

 پورجهان دیوارحائل و سقف متال دک

 مترمربع 1522غربی کارگاه مهندس نادی متراژ  028عادل نبش 119رانپارس خیابان (ته49

 مترمربع کارفرما کاویان سوله  1522(شهرک صنعتی شنزار اجرای سقف سوله 52

 مترمربع  1222(مینی سیتی مسجدامیرالمومنین کارفرما مهندس ربیعی متراژ 51

 مترمربع کارفرما بخش خصوصی  1822متراژ  05(میدان منیریه نبش کوچه سهیلی پ50

 مترمربع  1522(شصت متری شورآباد خیابان صنعت سیزدهم انبارشرکت کوکما متراژ 53

 مترمربع کارفرما خیرین رودهن 1242(رودهن روستای گل آهک درمانگاه و حسینیه متراژ 54

 متر 5222(میدان ازادی بسمت انقالب ابتدای خیابان نجارزادگان مهندس فرشچی 55

 متر مهندس نام بخش 1222(خواجه عبدهللا خیابان تیسفون میدان مدائن متراژ 55

 متر 1222مهندس علومی متراژ  5(خیابان دولت خیابان شهیدبهمنی کوچه پروانه پ55

 مترمربع کارفرما مهندس هاشمی 5222(شهرک شهیدمحالتی بلوار شاهد میدان صاحب الزمان متراژ 58

-متردیوارحائل0222-مترسقف عرشه فوالدی 10222هان کودک (میدان ونک چهارراه ج59

 مترفونداسیون کارفرما اقای مهندس بیات1222

 مترسقف عرشه فوالدی کارفرما مهندس رضوانی 13222(کرج عظیمیه جنب پاساژ تکسا  52

 مترسقف عرشه فوالدی مجتمع ورزشی تجاری کارفرما 13222(کرج عظیمه میدان استقالل بسمت شمال  51

 مهندس شهبازی و سیدی 

مترمربع عرشه فوالدی کارفرما مهندس  11222(تهرانپارس خیابان اتحاد خیابان سیزدهم شرقی متراژ 50

 آودیان

 مترمربع اجرای سقف عرشه فوالدی 01222(شریعتی خیابان موسیوند کافرما دکترشفیعی متراژ 53

 مترمربع شرکت بادران 1522ری متراژ باق دکتر(شهرک غرب ایران زمین مهستان کوچه یکم غربی 54
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 مترمربع 522اقای مظلومی متراژ  44(تهرانپارس اتحاد خیابان هجدهم غربی پ 55

 مترمربع کارفرما مهندس قربانی1522(شهرک صنعتی اشتهارد 55

 مترمربع 4222(اتحاد نبش خیابان یکم غربی کارگاه مهندس آوودیان 55

 مترمربع 1522طلوعی تهرانی کارگاه مهندس جاللی (خواجه عبدهللا انصاری خیابان 58
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