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IN THE NAME OF GOD

شرکت بازرگانی آسانسور و پله برقی آتیس



تماس با ما

فهرست کارکنان کلیدی

گواهینامه مالیاتی

زمینه فعالیت

ایزو

گردش مالی

لیست نرم افزاری

شرکت آتیس در یک نگاه

مجوز ها

مفاضا بیمه

اعضای هیئت مدیره

خالقیت و نوآوری
تقدیرنامه

لیست تجهیزات

پروژه های انجام شده

فهرست مطالب



دفتر مرکزی

نمایشگاه دائمی و شرکت

اطالعات تماس کارخانه

تماس با ما

تهران، خیابان اتحاد، خیابان نوزدهم غربی، پالک 27 ، ساختمان آتیس

تهران، خیابان اتحاد، خیابان نوزدهم غربی، پالک 27 ، ساختمان آتیس

تهران، شهرک صنعتی سیاهرنگ، خرمدشت 3 

شماره تماس: 021-73048

شماره تماس: 021-73048

 شماره تماس: 021-77040901 - 021-77040902

مدیر فروش: 09191779261

مدیر فروش: 09191779261

مدیر فروش: 09123386281

شنبه تا چهارشنبه 8:00 تا 17:30

شنبه تا چهارشنبه 8:00 تا 17:30

خدمات 24 ساعته: 09123386582
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معرفی آسانسور و پله برقی آتیس

شرکت آتیس در یک نگاه

شرکت آسانسور  و پله برقی آتیس با بیش از دو دهه  تجربه در  صنعت آسانسور و  پله برقی 
به شماره ثبت  446074 و ثبت عالمت آسانسور آتیس به شماره 014270 الف / 90 و دارای 
پروانه طراحی و مونتاژ از  وزارت صنعت و معدن  به شماره  79949 و جواز  کسب به  شماره 
2677 و عضو اتاق بازرگانی  به شماره  1400374712 و عضو  سندیکای آسانسور به  شماره 
932209 و عضو انجمن  تولیدکنندگان قطعات آسانسور و پله برقی ایران به شماره 94389-

94 می باشد .
 با عنایت به پروردگار متعال از سال 1377 فعالیت خود را د ر زمینه آسانسور و پله برقی شروع 
و در سال 1381 با  طراحی نصب  و اجرای  آسانسور های  کششی و  هیدرولیک منطبق  با  
استاندارد های            اروپا موفق  به  احداث  240 دستگاه  آسانسور  کامل  در یک شیفت 
گردیده است. این  شرکت در حال  حاضر  نماینده فروش و نصب و خدمات  پس  از  فروش 
آسانسور به صورت پکیج با برند               و                   و            و          می باشد و 
نیز وارد کننده انواع پله برقی و پیاده روی متحرک  و باالبر های  خانگی و سیستم  پارکینگ 
مکانیزه است. شرکت آسانسور و پله برقی آتیس با ایجاد واحد توانمند  خدمات پس  از فروش 
و نمایندگی فعال در شمال، جنوب، غرب و شرق کشور آمادگی کامل خود را جهت رفع تمامی 

دغدغه های هم میهنان عزیز در این صنعت را اعالم میدارد.

WITTURTOSHIBAOTISFUJI

EN81
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طراحی و محاسبات آسانسور و پله برقی

سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی

فروش قطعات آسانسور و پله برقی

آهن کشی و اجرای استراکچر آسانسور و پله رقی

تولید قطعات آسانسور

نصب و راه اندازی آسانسور و پله برقی

فروش پکیج آسانسور و پله برقی

اخذ استاندارد و پایان کار آسانسور و پله برقی

زمینه های فعالیت
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اعضای هیئت مدیره

سمتمدرک و رشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

مدیر عاملآسانسور- لیسانس رضا نظری1
مدیر فنیدکترا روابط بین المللاقای طهرانچی2
نائب ریئس هیئت مدیرهمکانیک- دیپلمحسن نظری3
مدیر بازرگانی خارجهزبان انگلیسی- لیسانس خانم گلستانی4

مدیر پروژهمعماری- لیسانس آقای ایمان قزی5
طراحمهندسی مکانیک ساخت و تولید- فوق لیسانس آقای فکوری6
طراحمهندسی مکانیک ساخت و تولید- فوق لیسانس آقای سلیمان زاده7
کنترل کیفیمهندسی مکانیک- لیسانس خانم شریفی8
مدیر پروژهآقای الیاس قزی9
مدیر فنی و سرپرست واحد عمران- لیسانس محمد پارسا10

واحد

مدیر فنیآسانسور- لیسانس هادی مقدم11
مدیرفنیعمران - لیسانس خانم مرادی12

مدیر فروشکامپیوتر- لیسانس مصطفی نجفی13
کارشناس فروشخانم خیری14
کارشناس فروشفنی عمران ساختمانی- کاردانی اقای رحیمی15

سفارشاتمدیریت- لیسانسخانم عباسپور16
بازرگانیحسابداری- لیسانس خانم گندمی17

مدیر داخلیمدیریت دولتی- لیسانس خانم مجاهد18

مارکتینگعمران زلزله- فوق لیسانسمرتضی نجفی19
طراحی و گرافیککامپیوتر- لیسانس خانم باباپور20

مدیر مالیاقای نظری21
رئیس حسابداریحسابداری- لیسانس خانم اسفندیاری22
مسئول مالیاتیاقای غیاثوند23
حسابدارکامپیوتر-لیسانس خانم خلیل زاده24

واحد فنی و مهندسی

هیئت مدیره

واحد مارکتینگ

واحد فروش

واحد بازرگانی

واحد اداری

واحد مالی
5



چارت

 

هیئت مدیره مدیر عامل

کارخانه مدیر کارخانه

QC

واحد تولید

واحد مالی

واحد طراحی

شرکت

آتیس فروش مدیر فروش
آقای اطاعتی

واحد فروش
مدیر فروش
آقای نجفی

مارشناس فروش
خانم خیری

کارشناس فروش
آقای رحیمی

واحد بازرگانی

سفارشات
خانم عباسپور

بازرگانی 
خانم گندمی

ولحد مارکتینگ

مارکتینگ
مرتضی نجفی

طراحی و گرافیک
خانم باباپور

آتیس اداری اداری
خانم مجاهد

آتیس فنی مهندسی مدیر فنی
آقای طهرانچی

آتیس کنترل
کنترل کیفی
خانم شریفی

آتیس نصب

مدیر پروژه 
آقای منشوری

نصاب
آقای خدایی

نصاب
آقای مهدی پور

نصاب 
آقای محسنی

نصاب 
آقای علیزاده

مدیر پروژه 
آقای قزی

نصاب 
آقای ترابی

نصاب 
آقای سبزی پور

نصاب
آقای کرمی

آتیس طراحی

طراح
آقای فکوری

طراح
آقای سلیمان زاده

آتیس سرویس
مدیر سرویس
خانم منوچهری

سرویسکار ارشد
آقای دهقانی

سرویسکار
آقای دانایی

سرویسکار
آقای زاهد

سرویسکار
آقای میری

سرویسکار
آثای فخاری

سرویسکار
آقای روشن

سروویسکار
آقای میرزاخانی

سرویسکار
آقای حسینی

سرویکار
آقای سلطانی

سرویسکار
آقای دهقان

آتیس مالی مدیر مالی
آقای نظری

رئیس حسابداری
خانم اسفندیاری

حسابدار
خانم خلیل زاده

مسئول مالیاتی
آقای غیاثوند

بازرگانی مدیر بازرگانی

انبار

واحد مالی

واحد فروش

سفارشات
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فهرست کارکنان کلیدی
سمتمدرک و رشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

مدیر عاملآسانسور- لیسانس رضا نظری1
مدیر فنیدکترا روابط بین المللاقای طهرانچی2
نائب ریئس هیئت مدیرهمکانیک- دیپلمحسن نظری3
مدیر بازرگانی خارجهزبان انگلیسی- لیسانس خانم گلستانی4

مدیر پروژهمعماری- لیسانس آقای ایمان قزی5
طراحمهندسی مکانیک ساخت و تولید- فوق لیسانس آقای فکوری6
طراحمهندسی مکانیک ساخت و تولید- فوق لیسانس آقای سلیمان زاده7
کنترل کیفیمهندسی مکانیک- لیسانس خانم شریفی8
مدیر پروژهآقای الیاس قزی9
مدیر فنی و سرپرست واحد عمران- لیسانس محمد پارسا10

واحد

مدیر فنیآسانسور- لیسانس هادی مقدم11
مدیرفنیعمران - لیسانس خانم مرادی12

مدیر فروشکامپیوتر- لیسانس مصطفی نجفی13
کارشناس فروشخانم خیری14
کارشناس فروشفنی عمران ساختمانی- کاردانی اقای رحیمی15

سفارشاتمدیریت- لیسانسخانم عباسپور16
بازرگانیحسابداری- لیسانس خانم گندمی17

مدیر داخلیمدیریت دولتی- لیسانس خانم مجاهد18

مارکتینگعمران زلزله- فوق لیسانسمرتضی نجفی19
طراحی و گرافیککامپیوتر- لیسانس خانم باباپور20

مدیر مالیاقای نظری21
رئیس حسابداریحسابداری- لیسانس خانم اسفندیاری22
مسئول مالیاتیاقای غیاثوند23
حسابدارکامپیوتر-لیسانس خانم خلیل زاده24

واحد فنی و مهندسی

هیئت مدیره

واحد مارکتینگ

واحد فروش

واحد بازرگانی

واحد اداری

واحد مالی
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فهرست کارکنان کلیدی

مسئول مالیاتیاقای غیاثوند23
حسابدارکامپیوتر-لیسانس خانم خلیل زاده24

سرپرست نصبلیسانس برق امید نیک ملکی25
سرپرست نصبتجربی- فوق لیسانس هادی محسنی26
نصابانسانی- لیسانس محمدرضا امامی27
نصابتجربی- لیسانساقای موسوی28
نصابفوق دیپلماکبر محدپور29
نصابفوق دیپلمصادق رییسی30
نصابفوق دیپلمعلی زمانی31
نصابآسانسور- لیسانس حسن رستمی32
نصابدیپلمجسین صالحی33
نصابدیپلماحسان اکبری34
نصابدیپلماحمد وطن خواه35
نصابدیپلمایمان ملکی36
نصابدیپلمهومن اژگان37
نصابدیپلمامید علیپور38
نصابدیپلمعلی هاسکی39
نصابدیپلمنیما اذری40
نصابدیپلمحمیدرضا ابراهیمی41
نصابدیپلممحسن بیرانوند42
نصابفوق دیپلمعلی صافاییان43
نصابفوق دیپلمبهروز رحیمی44
نصابفوق دیپلمحسین محمدی45
نصابفوق دیپلمابراهیم مفیدی کامکار46

مدیر سرویسحسابداری- لیسانس خانم منوچهری47
تکنسین فنیفوق دیپلمامین دهقان48
سرپرست پشتیبانیفوق دیپلمسجاد کرمی49
تکنسین فنیدیپلمهادی دهقان50
تکنسین فنیدیپلممیالد آموی51

واحئ نصب و راه اندازی

واحد پشتیبانی
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فهرست کارکنان کلیدی

تکنسین فنیدیپلمآقای جاللی52

تکنسین فنیحسابداری- لیسانس آقای محمدی53
تکنسین فنیدیپلممحمد کالیی54
رانندهدیپلممیثم خسرو ابادی55
رانندهدیپلمعلی بابایی56

واحد تولیدمکانیک- لیسانس مهدی نظری57
مدیر واحد طراحیبرق-لیسانس امین رحیمی58
مدیر مالیفوق دیپلمحسین رحیمی59
پرسنل تولیدفوق دیپلممحمد منصوری60
پرسنل تولیددیپلممهدی احمدوند61
پرسنل تولیدفوق دیپلمسروش رضایی62
پرسنل تولیددیپلمابولفضل امین خواه63
پرسنل تولیدفوق دیپلممحمد خدا پرست64
پرسنل تولیددیپلمرسول احمدی65
پرسنل تولیددیپلمتاده زادوریان66
پرسنل تولیددیپلممیثم بقدادی67
پرسنل تولیددیپلمپدرام بهبودی68
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

واحد انبار

واحد تولید
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مجوز ها
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مجوز ها
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مجوز ها
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مجوز ها
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مجوز ها
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مجوز ها
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مجوز ها
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مجوز ها
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مجوز ها
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مدارک مربوط به ایزو
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مدارک مربوط به ایزو
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مدارک مربوط به ایزو
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مدارک مربوط به ایزو
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مدارک مربوط به ایزو
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مدارک مربوط به ایزو
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مدارک مربوط به ایزو
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مدارک مربوط به ایزو

26



مدارک مربوط به ایزو
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مدارک مربوط به ایزو
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مدارک مربوط به ایزو
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تقدیرنامه ها
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تقدیرنامه ها

31



تقدیرنامه ها
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تقدیرنامه ها
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تقدیرنامه ها
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تقدیرنامه ها
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تقدیرنامه ها
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تقدیرنامه ها
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خالقیت و نوآوری

شرکت آسانسور و پله برقی  آتیس  با  عنایت  به  پروردگار  متعال  و  با  به  کارگیری  نیروی 
متخصص و امکانات پیشرفته و تکیه بر دانش روز دنیا توفیق داشته است که نسبت به  فعالیت 

های خود در صنعت آسانسور گام های مؤثری را بردارد.
 با توجه به  دگرگونی و پیشرفت هایی که در سالهای اخیر در این صنعت  به  وجود  آمده لزوم 
رعایت استاندارد های بین المللی را بر آن داشته است  که  همواره با سه  عنصر  اصل کیفیت ، 
سادگی و  ظرافت  با مسؤلیت  پذیری حقوق مصرف کنندگان را ارج نهاده و خود  را  موظف به 
ارائه خدمات  مستمر در این صنعت بدانیم و از این رو توانسته  قطعات مکانیکال آسانسور  مانند 
پایه موتور، پایه  بافر،  پایه سربکسل،  نیکسچر ریل، کفشک، فلکه  هرزگرد، کابین  آسانسور در 

طرح های مختلف را با باالترین  کیفیت مشابه نمونه خارجی مهندسی معکوس نموده و در اختیار 
تمامی هموطنان عزیز قرار داده است.
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خالقیت و نوآوری

طراحی و تولیدات شرکت آتیس با روش مهندسی معکوس
کابین آسانسور در طرح های مختلف     

پایه موتور آساسنور متناسب با تمامی موتور ها
 پایه سربکسل متناسب با پروژه

 فیکسچر ریل متناسب با انواع ریل ها چاهک
پابه بافر متناسب با انواع بافر ها

کالف داخل چاهک متنساب با پروژه 
براکت متنساب با انواع ریل

 جدا ساز کابین و کادر وزنه متنساب با پروژه

A
B
C
D
E
F
G
H
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خالقیت و نوآوری
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خالقیت و نوآوری
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خالقیت و نوآوری
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خالقیت و نوآوری
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گواهینامه مالیاتی
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گواهینامه مالیاتی
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سال
5 1386
18 1387
22 1388
30 1389
28 1390
34 1391
40 1392
84 1393
112 1394
119 1395
145 1396
250 1397
286 1398
313 1399
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لیست تجهیزات کارگاه و ماشین آالت

تعدادشرح
8 متر90وینچ 

14باالبر دستی
12دستگاه سربند

9جرثقیل
11تی فور

14دستگاه جوش
12سنگ فرز

25دریل
3هوا برش

2خم کن برک
2 میل بر12قیچی 
1 تن160برس 

3نیسان
8موتور سرویسکار
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امکانات نرم افزاری

واحد مالینرم افزار سپیدار
Word کل واحد
Excel کل واحد

MS office کل واحد
autocadواحد طراحی

lift designerواحد طراحی
solid workواحد طراحی

power pointواحد طراحی
photoshopواحد تبلیغات
Illustratorواحد تبلیغات
premiereواحد تبلیغات
InDesignواحد تبلیغات

CRMمدیریت فروش
ارسال فکسفکس دیجیتال
wordpressسایت

امکانات نرم افزاری
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پروژه های تکمیل شده

سرعتتعداد توقفتعداد دستگاهعنوان پروژهردیف
/ 2281.6برج دیپلماسی1
/ 282برج اریو2
/ 12243تعاونی مسکن امام حسن مجتبی3
/ 6212برج شقایق4
/ 2121.6برج رویال فرزین نیاوران5
/ 1161.6برج نارنجستان6
مسکن وزارت دفاع48مسکن مهر گیالوند شرکت ایمن سازان الریز7

مسکن وزارت دفاع87مسکن مهر اندیشه شرکت ایمن سازان الویز8
/ 251مجتمع اداری و تجاری کوه نور9
/ 24,51ساختمان اداری شرکت داروسازی اکسیر10
/ 130.6مبلمان صبا11
/ 2221.6پروژه برج های مسکونی اقدسیه12
/ 5221.6پروژه انبوه سازی مهندس گودرزی13
/ 4171.6پروژه مسکونی سوهانک14
/ 2141.6پروژه انبوه سازی برج سرو15
/ 2131.6پروژه مسکونی منظریه16
/ 4121.6پروژه برج ساقدوش17
/ 131پروژه ساختمان اداری شهرداری لواسان18
/ 12181.6پروژه انبوه سازی برج محالتی19
/ 5101.6پروژه دانشگاه علم و صنعت20
/ 181پروژه هتل پامچال21
/ 181پروژه شرکت کیا سازه22
/ 371پروژه هتل ایده آل23
/ 171پروژه دیالیز ایرانیان24
/ 471پروژه ساختمان آکوش25
/ 1671پروژه تعاونی شهرک رجایی سپاه26
/ 1571پروژه تعاونی مسکن ایمن سازان الریز27
/ 1571پروژه تعاونی گلشهر28
/ 161مسجد مهدیه خیابان ولیعصر29
/ 2261پروژه مسکونی نمایندگان مجلس30
/ 3751پروژه مسکونی شهرک واوان شرکت تجهیز محیط31
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پروژه های تکمیل شده

سرعتتعداد توقفتعداد دستگاهعنوان پروژهردیف
/ 261.6پروژه ساختمان تجاری دکتر فرسام32
/ 26121.6پروژه علوم پزشکی تهران33
/ 231تاالر ماهان 34
/ 131پروژه زیست تخمیر35
/ 2181.6پروژه برج ماهان36
/ 3181.6پروژه مسکونی جوادیه برج بوکا37
/ 2151.6پروژه مسکونی مهندس قنبری38
/ 191.6پروژه مهندس نوری39
/ 2141.6پروژه خیابان نیاوران40
/ 1141.6پروژه زعفرانیه آصف41
/ 1121.6پروژه خیابان نیاوران42
/ 1121.6(پک ویتور)پروژه زعفرانیه43
/ 1101پروژه خیابان نیاوران44
/ 1101ابتدای اندرزگو-پروژه شریعتی45
/ 1101پروژه خیابان زعفرانیه46
/ 1101پروژه خیابان دولت47
/ 1101پروژه خیابان ولنجک48
/ 171پروژه خیابان پاسداران49
/ 171پروژه خیابان شمس آباد50
/ 161پروژه میدان تجریش51
/ 161پروژه خیابان کامرانیه52
/ 151پروژه مجدیه جنوبی53
/ 151پروژه خیابان استاد حسن بنا54
/ 151پروژه خیابان هنگام55
/ 151پروژه شریعتی روبروی یخچال56
/ 151پروژه شهرک غرب بلوار ایران زمین57
/ 191پروژه خیابان تهرانپارس58
/ 2141.6پروژه شیخ بهایی59
/ 4141.6پروژه تجاری و اداری اب و ماجد60
/ 8121.6پروژه پا عابر پیاده شهران61
/ 4121.6پروژه تجاری و اداری الماس62
/ 2101پروژه بازار مبل دالوران63
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پروژه های تکمیل شده

سرعتتعداد توقفتعداد دستگاهعنوان پروژهردیف
/ 2101پروژه تجاری و اداری بازار طالیه64
/ 1101پروژه تجاری و اداری بازار مینا65
/ 4101.6پروژه تهران ولنجک66
/ 161پروژه پاستور67
/ 161پروژه خیابان کریمخان68
/ 1151.6 ستاره باب المراد کاظمین5پروژه هتل 69
/ 1151.6پروژه برج البرز پاسداران70
/ 161پروژه خیابان دولت71
/ 1101.6پروژه میدان فاطمی72
/ 1101.6پروژه اداری تجاری معلم یافت آباد73
/ 1131.6پروژه مجتمع اداری تجاری آبادان74
/ 1101.6پروژه اداری تجاری هدیش جزیره کیش75
/ 181پروژه ولنجک76
/ 181پروژه مشهد مجتمع تجاری خیابان دانشگاه77
/ 271پروژه هفت تیر78
/ 481(شیان)پروژه لویزان79
/ 871(بلوار فردوس)پروژه مجتمع مسکونی افتاب 80
/ 22471پروژه شهرداری منطقه 81
/ 271پروژه انقالب خیابان اسکندری82
/ 2231.6پروژه پارک رویال83
/ 2121.6پروژه مجموعه های شرکت انبوه ساز ناصرین84
/ 4101.6(10نارنجستان )پروژه پاسداران85
/ 1111.6(قبا)پروژه شریعتی 86
/ 121پروژه ساری میدان امام87
/ 111پروژه انقالب88
/ 141پروژه رستوران اقدسیه89
/ 141پروژه شهرک شهید باقری90
/ 161پروژه بهار شیراز91
/ 131(تجریش)پروژه فروشگاه پاتن جامه 92
/ 151پروژه  دولت خیابان مطهری93
/ 151پروژه  دولت خیابان خیابان عین ابادی94
/ 141پروژه سوهانک چهار باغ95
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پروژه های تکمیل شده

سرعتتعداد توقفتعداد دستگاهعنوان پروژهردیف
/ 161(ایثار غربی)پروژه خیابان بهار 96
/ 251(خیابان حقوقی)پروژه پل چوبی 97
/ 461(خیابان سرهنگ سازگار) پروژه بهار شمالی98
/ 891(یکم غربی)پروژه شهران 99
/ 471(دوازدهم- وسک )پروژه شهران 100
/ 281(هم- وسک )پروژه شهران 101
/ 251(رشید)پروژه تهرانپارس 102
/ 151پروژه بهار شمالی103
/ 461(ع)پروژه چهاراه ولیعصر 104
/ 151پروژه خیابان ستارخان105
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 پروژه برج دیپلماسی

مدت زمان اجرا : 12 ماه
شهر: تهران
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 پروژه برج آریو

مدت زمان اجرا : 14 ماه
شهر: تهران
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 پروژه برج شقایق

مدت زمان اجرا : 9 ماه
شهر: تهران
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 پروژه برج عمارت

مدت زمان اجرا : 6 ماه
شهرا: تهران
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پروژه برج ابراهیمی دروس

مدت زمان اجرا : 9 ماه
 شهر: تهران
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پروژه هتل باب المراد کاظمین 

مدت زمان اجرا : 9 ماه
شهر: کاظمین
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پروژه رویال فرزین نیاوران

مدت زمان اجرا : 12 ماه
شهر: مشهد
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پروژه ولنجک 

مدت زمان اجرا : 14 ماه
شهر: تهران
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پروژه اوپال اصفهان

مدت زمان اجرا : 8 ماه
شهر: اصفهان
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پروژه های تکمیل شده بیمارستانی

سرعتتعداد توقفتعداد طبقاتنوع آسانسورعنوان پروژهردیف
/ 530.8تخت بر(فریدون کنار)بیمارستان امام خمینی 1
/ 530.8تخت بر(نکا)بیمارستان امام حسین 2
/ 530.8برانکارد بربیمارستام طالقانی چالوس3
/ 1031تخت بربیمارستان پیامبر اعظم4
/ 530.8برانکارد بربیمارستان امام خمینی تهران5
/ 530.8تخت بربیمارستان امام خمینی تهران6
/ 730.8تخت بربیمارستان الغدیر بومهن7
/ 530.8برانکارد بربیمارستان الغدیر بومهن8
/ 730.8اتاق عملبیمارستان الغدیر تهران9
/ 630.8برانکارد بربیمارستان الغدیر تهران10
/ 931.6تخت بربیمارستان شهید طالقانی11

62



بیمارستان امام خمینی فریدون کنار

مدت زمان اجرا : 12 ماه
شهر: فریدون کنار
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بیمارستان الغدیر بومهن

مدت زمان اجرا : 9 ماه
شهر: بومهن
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 بیمارستان طالقانی

مدت زمان اجرا : 10 ماه
شهر: تهران
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بیمارستان نکا

مدت زمان اجرا : 6 ماه
شهر: نکا
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بیمارستان امام خمینی تهران

مدت زمان اجرا : 12 ماه
شهر: تهران
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بیمارستان الغدیر تهران

 مدت زمان اجرا : 12 ماه
شهر: تهران
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بیمارستان عزیزی جویبار

مدت زمان اجرا : 6 ماه
شهر: جویبار
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پروژه های تکمیل شده )آسانسور صنعتی )

درجه حفاظتیمشخصات فنیمحل اجراعنوان پروژهردیف
1

 نفره همراه با سازه پیش 6 توقف 4 کرماننیروگاه حرارتی
42ساخته ایستا

 نفره همراه با سازه پیش 6 توقف 4 کرمانپمپ روم
42ساخته ایستا

 نفره همراه با سازه پیش 6 توقف 4 کرمانتغلیظ
42ساخته ایستا

 نفره همراه با سازه پیش 6 توقف 4 کرمانسالن ذوب
42ساخته ایستا

2

office building54 توقف5 نفره 7کرمان
PGC building54 نفره6 توقف 5کرمان

Greending area electrial 
building

54 نفره6 توقف 3کرمان
3

پارک علم و فناوری (انبار باری)هیدرولیک
23 تن2/5جک از بغل دوبل پردیس

پارک علم و فناوری ضلع جنوبی زیست تخمیر
23 کیلو گیربکسی3000پردیس

پارک علم و فناوری ضلع شمالی زیست تخمیر
23 کیلو گیربکسی2500پردیس

پروژه مس سرچشمه

پروژه مس دره زار

پروژه داروسازی زیست تخمیر
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پروژه مس سرچشمه

مدت زمان اجرا : 9 ماه
شهر: کرمان
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پروژه دره زار

مدت زمان اجرا : 10 ماه
شهر: کرمان
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پروژه داروسازی زیست تخمیر

مدت زمان اجرا : 12 ماه
شهر: تهران
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پروژه پتروشیمی بوشهر

مدت زمان اجرا : 9 ماه
شهر: کرمان
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پروژه های تکمیل شده پله برقی

برندتعداد دستگاهمحل اجراعنوان پروژهردیف
10KONEتهران(کوچه مروی)بازار رضا 1
8KONEتهرانپارکینگ برج میالد2
10KONEتهرانشهرک غرب 3
6KONEتهرانپاساژ تندیس میدان تجریش4
8KONEتهراندانشگاه آزاد حصارک5
16KONEتهرانبازار جارسو تهران6
22KONEمشهدساختمان پاژ7
1KONEتهران(جام ملت)پروژه سلوجک تهران 8
8KONEتهرانپروژه سمرقند9
2KONEرشدپروژه فرودگاه10
4KONEیزدپروژه امیر11
4KONEیزدپروژ صدف12
4KONEتبریزپروژه پردیس13
4KONEتبریزپروژه ستاره14
4KONEتبریزپروژه بلور15
4KONEکیشپروژه دامون16
2KONEکیشپروژه صدف17
6KONEالرستانپروژه هالل احمر18
8KONEایزدشهرپروژه ایزد شهر19
4KONEتهران6ایستگاه مترو تهران خط 20
4KONEتبریزایتسگاه مترو تبریز21
8KONEهلومسرپروژه هلومسر22
8KONEگرگانپروژه پارتیا23
6KONEشیرازپروژه راه آهن24
10schinderتهرانمیدان هفت تیر، پروژه یاس25
2schinderتهرانخیابان حسن آباد، پروژه اتکا26
2schinderتهرانفروشگاه رفاه27
8schinderتهرانمیدان شوش28
4schinderشیرازپاساژ پارس29
4schinderبندرعباسپاساژ شهاب30
2schinderتبریزراه آهن تبریز31
4thccenkroupشیرازپروژه قصر دشت32
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پروژه های تکمیل شده پله برقی

برندتعداد دستگاهمحل اجراعنوان پروژهردیف
1thccenkroupتهرانپروژه کیسون33
4تهرانپروژه جام جم34
4تهرانپروژه مترو نوبنیاد35
4نمک آبرودپروژه نمک آبرود36
4تهرانپروژه مترو ارم سبز اکباتان37
10لواسانپروژه عشق آبادی38
2تهرانپروژه شهرک غرب39
4مشهدپروژه استان قدس40
4تهرانپروژه مترو استاد معین41
4تهرانپروژه حاجی بابا فرمانیه42
2تهرانپروژه تهران بازار43
11مشهدپروژه زیتون44
32مشهدپروژه اطلس45
6شیرازپروژه بنی هاشمی46
4بندرعباسپروژه هالل احمر47
14اهوازپروژه نگین شرق48
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 پروژه آریو

مدت زمان اجرا : 6 ماه
تعداد دستگاه: 4 دستگاه پله برقی
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مجتمع تجاری مس سرچشمه

مدت زمان اجرا : 6 ماه
تعداد دستگاه: 7 دستگاه پله برقی
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