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 شرح پروژه نام پروژه 

1 
 –ولنجک خیابان یازدهم پروژه سام 

 مهندس مناف فر

 -پمپهای سیرکوالسیون –کلیه لوازم موتورخانه 

 منابع کوئلدار –لوازم استخر وسونا و جکوزی 

 پروژه هرمیداس –نیاوران  2
 –لوازم موتور خانه  -دو دستگاه دیگ آبگرم پاکمن

 منابع کوئل دار

 دانشگاه شهرستان نراق 3
شرکت تهویه  –دستگاه فن کوئل سقفی تو کار  56

 آریا

 متر رادیاتورهای پانلی 460 دانشگاه همدان 4

5 
مهندس عالم  –پروژه برج اول کرمان 

 زاده

ای فاراب پمپها و شیرفلکه ه –کلیه لوله و اتصاالت 

 و گراندفوس

 پروژه مسکن مهر کاشان 6
 –دستگاه  1000پکیج دیواری ایران رادیاتور 

 هزار پره 66رادیاتور آلومینیمی 

7 
پروژه اقامتی عراق )موکب امام 

 خمینی(

دیگهای آب گرم ایران نوین  –کلیه لوله واتصاالت 

 کلیه شیر فلکه ها و لوازم متورخانه -دو دستگاه

8 
دانشگاه علوم پزشکی تربت  خوابگاه

 حیدریه

کلیه لوازم  -دودستگاه دیگ چدنی شوفاژ کار

 رادیاتورهای  آلومینیمی –موتورخانه 

9 
مجموعه هتل آپارتمان و تاالرالمهدی 

 رباط کریم

دستگاه چیلر آبی با برج خنک کننده به ظرفیت  یک

تن شرکت آذرنسیم به انضمام کلیه فن کوئل  150

 میدیاهای کاستی شرکت 

10 
بیمارستان  –پروژه فوالد کرمان 

 مهرگان

میلیون شرکت 2دستگاه دیگ آبگرم به ظرفیت  3

سختی گیر  –کلیه لوازم موتورخانه  –پاکمن 

 دستگاه 4منابع کوئل دار  –دوبلکس یکدستگاه 

 شرکت لوتوس –پروژه الهیه  11
 –هزار  200دستگاه دیگ آبگرم به ظرفیت  5

 شرکت حرارت گستر

12 
طبقه تعاونی  12پروژه  -چیتگر

 دندان پزشکان
 کلیه پمپهای گراندفوس



 مهندس حسن نژاد –پروژه ازگل  13
شرکت  –دستگاه  90فن کوئل های سقفی توکار 

 تویو

 دستگاه 25داکت اسپیلت های شرکت تراست  پروژه حسینیه سید الشهدا کرمانشاه 14

 قسمت اداری –راه آهن ساری  15
شرکت یکتا تهویه  –روفت آپ پکیج یکدستگاه 

 اروند

16 
شرکت صنا  –هایپر مارکت اکومال 

 اوج

پمپهای  –فن کوئل های کاستی گلدایران و میدیا 

 1000منابع بسته -گیژهای موتورخانه –زمینی 

 لیتر رزین مصرفی 9000 –لیتری ترکیه 

17 
شرکت صنا  –هایپر مارکت اکومال 

 اوج

با مارک اوجنرال با  VRF  72000 BTUدستگاه  3

 پانل های داخلی

 بیمارستان –پروژه فوالد کرمان  18

شرکت آذردما  –هزار  500دستگاه دیگ آبگرم 4

کلیه شیر فلکه ها و لوازم موتورخانه شرکت -گستر

هزار یکدستگاه  180سختی گیردوبلکس   –فاراب 

 منابع کوئل دار –

19 
 –پروژه مهندس صادق زاده و شرکا 

 فرمانیه

برند فراست  –تن دو دستگاه  200چیلر هوایی 

 ایتالیا

 فرمانیه –پروژه مهندس تهرانی  20
برند کلیما آونته  –تن دو دستگاه  150چیلر ترکمی 

 ایتالیا

 شرکت ترمو اسکان –پروژه نیاوران  21
شرکت حرارت  –هزار آبگرم  500دستگاه دیگ  2

 گستر

22 
البنین  مجموعه اقامتی حسینیه ام

 کربال

عایق  –شیر فلکه های فاراب  –کلیه لوله و اتصاالت 

 فن کوئل های شرکت میدیا -ها

23 
مهندس  –پروژه استانداری اردبیل 

 عابدی
 برند میدیا –دستگاه  40کولر گازی اسپیلت 

   
 


