
  

 بنام خدا

                                                                                                                                                

           محترمکارفرمای 

            امکانات

های کارگاهی  ( و تهیه نقشه ETABSو  SAP مجرب مهندسی و تخصصی در طراحی و محاسبات ) با نرم افزار دفتر فنی

SHOP  به وسیله نرم افزار (AUTOCAD وXSTEEL  ) 

متر مربع مجهز به تجهیزات  40,111سالن تولید مجموعا به مساحت  7متر مربع دارای  51,111مساحت سه کارخانه مجموعا 

 ذیل :

 خط کامل H,BOX (5 )(خط تولید اتوماتیک مونتاژ و جوشکاری 0

 میلیمتر 45الی  6با قابلیت برش ورق از متر(  4الی 4دستگاه قیچی ) 4(4

 میلیمتر 041شکل بر و رشته بر با قابلیت برش ورق تا  CNCدستگاه برش گرم  5(0

 ( دستگاههای جوشکاری زیر پودری دروازه ای تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک 6

 تن و  45الی  0و ریکتیفایرها, دریلهای رادیال, پانچ, جرثقیلهای سالنی و دروازه ای با تناژهای  CO2( دستگاههای جوش 5

 میلی متر در طول مورد نیاز و .... 45تن, دستگاه رول بازکن تا  05الی  7لیفتراکهای 

 سه محور جهت سوراخکاری همزمان تیرورق ها در سه محور  CNC( دستگاه 4

 

با کمال احترام بدینوسیله مجموعه کارخانه های                  به عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین کارخانه های تولید 

کننده سازه های سنگین فلزی ) صنعتی, ساختمانی, جرثقیل ( در یک دهه اخیر می باشد که در این مدت بالغ بر 001,111  

تن سازه فلزی تولید و به بهره برداری رسانده است. 

                                                                                            

خود را در این امر را در پروژه شما به کار گیرد. 

کارخانه فنی, مهندسی                افتخار دارد پروژه های آن شرکت محترم را به نحو احسن و در کمترین زمان با نظارت  
(Q.C) و هماهنگی شما براساس استانداردهای AWS  و مبحث ده مقررات ملی ساختمان اجرا و به اتمام برساند و تجربیات 

 باسالم             



  

 

ای سازه فلزی آن شرکت جهت همکاری دراجرای پروژه هپروژه های تکمیل شده مرتبط, آمادگی خود را با معرفی برخی از 

 محترم اعالم میدارد:

 تن 55111و سازه های تجاری و مسکونی (کارخانه فوالد گیالن: ) شامل سوله های سنگین 

 فوالد گیالن ) گیالن رشت (کارخانه حی, ساخت و نصب سوله های راط -0

 و نصب برج های روما و روما سنتر ) کامرانیه شمالی ( طراحی, ساخت-4

 فوالد گیالن بلوار آرش ( کارخانه طراحی, ساخت ونصب برج آرش ) ساختمان مرکزی-0

 ) پونک ( 4و0طراحی, ساخت و نصب برج های معین -6

 طراحی, ساخت و نصب سوله های گالوانیزه گرم فوالد سمنان -5

 های دروس, مینا , طاووس, مرادآباد و .....طراحی, ساخت و نصب پروژه -4

 طراحی,ساخت ونصب پروژه سوله گالوانیزه کارخانه فوالد گیالن-7

 طراحی, ساخت و نصب پروژه سوله نورد گرم فوالد گیالن-5

 لینگ تاورسازه جوشی وخرپایی کوطراحی,ساخت ونصب -5

 زیر کوره های مجتمع فوالد گیالنسازه پیچ و مهره طراحی ,ساخت ونصب -01

 طراحی ,ساخت و نصب سازه های زیر برجک های مجتمع فوالد گیالن-00

 طراحی و ساخت و نصب سازه صنعتی  مخازن های تصویه آب مجتمع فوالد گیالن-04

 متر با فیلتر ها ودرپوش های )عدسی ها( مربوط به تصویه آب مجتمع فوالد گیالن 7,5های قطر  مخزن ساخت و نصب -00

 تن01111نصب سازه ها و سوله های کارخانه فیبر وینا ) شامل سوله ها, سازه های خرپا و مرکب (ساخت و

 فیبر وینا واقع در رشت کارخانه  0و4و0سوله های زون -0

 سوله روجین گیالن رشت-4

 سازه مرکب فرمینگ-0

 سازه مرکب ) خرپا واسکلت ( درایر و درایر تاور -6

 سوله ریفاینر و ساپورت ریفاینر-5

 سازه ویست سیلو و چیپ استوریچ و چسب -4



  

 سازه های مربوط به نوار نقاله و سازه های  مربوط به اسکلت آن در کارخانه فیبر وینا -7

 تن 6111 صنعتی اشتهارد ( طراحی و ساخت و نصب سازه های فلزی و سوله های انبارهای چای دبش ) شهرک

 0سالن اصلی چای دبش-0

 4سالن اصلی انبار شماره -4

 سالن های گمرک ...-0

 سایرپروژه ها :

 تن 5111ساخت و نصب سازه های سوله های شهرک صنعتی باکو در کشور آذربایجان-0

 تن511طراحی و ساخت و نصب سازه سوله پروژه جعفری در شهرک صنعتی شورآباد-4

 طراحی و ساخت سالن های قوسی مرغداری قرچک-0

 تن 0511نیایش تهران ( -فه مروی ) اتوبان آیت اهلل رفسنجانیطراحی و ساخت و نصب پروژه موقو-6

 تن4111ساخت و نصب برج ثروتی ) کامرانیه (-5

 تن511 ساخت و نصب برج آرمانی ) پاسداران تهران (-4

 تن651طراحی, ساخت و نصب بیمارستان مراغه ) مراغه ( -7

 تن  0511ساخت و نصب سازه فلزی برج دزاشیب واقع در دزاشیب خیابان عمار به وزن -5

 ساخت و نصب برج مادر واقع در خیابان توانیر-5

 متر واقع در جاده کرج قزوین 41ساخت سوله یخچال سازی با دهانه -01

 طراحی و ساخت سوله ها و جرثقیل های پروژه آقای حمیدین-00

 متر  07و  04تن با ارتفاع  61متر و باربری جرثقیل  61طراحی و ساخت سالن های دهانه -04

 متر 06الی  04تن  51الی  01طراحی و ساخت کلیه جرثقیل های سالن های فوق با تناژ -00

 هزار  041در جمهوری آذربایجان به مساحت  AZ.MDF.COو   AZ.F.P.COطراحی و ساخت اسکلتها و سوله های -06

 -41*011-61*041-61*041-41*051 -51*011تن ) دهانه  41تن و  01مترمربع با جرثقیل های سقفی و دروازه ای با تناژ 

 و ......( 51*74

 ساخت و نصب ساختمان پیچ و مهره ای آقای صمدی واقع در بلوار فرحزادی -05



  

 توسعه صادراتساخت  سازه پیچ و مهره ای مجتمع مسکونی بانک -04

 متر  05تن سوله گالوانیزه گیالن با دهانه  04طراحی,ساخت و نصب جرثقیل های -07

 متر 05سوله نورد گرم فوالد گیالن با دهانه تن  04طراحی, ساخت و نصب جرثقیل -05

 تن611ساخت ونصب اسکلت فلزی دارو سازی سالمت دیبا فارمد  واقع در شهرک صنعتی شکوهیه شهر قم -05

 تن451طراحی ,ساخت و نصب سازه ای فلزی صنعتی و مسکونی  تجاری کشتیرانی بندر خرمشهر -41

 تن 551ساخت و نصب سازه  فلزی پیچ و مهره ای پروژه اسفندیاری واقع در تهران  -40

 تن 0111ساخت و نصب سازه فلزی پیچ و مهره ای هتل لواسان واقع در لواسان تهران -44

 تن 651طراحی,ساخت و نصب سازه فلزی  ویالیی در  دماوند -40

 و ............

 ن,کارخانه نورد لوله سمنان و کارخانه الزم بذکر می باشد این کارخانه بدیل تعامل مستقیم با مجتمع فوالد گیالن, کاویا

 ماهان سمنان ) گالوانیزه رنگی ( آمادگی خود را جهت استعالم قیمت مواد اولیه مصرفی فوالدی این پروژه اعالم میدارد.

 

 

 

  



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 




