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 از ارائه طرح و مشاوره برای پروژه شما استقبال می کنند 

 با توجه به اینکه مطمئن هستیم از همکاری با پیمانکاران 

 قبلی خود رضایت دارید,پیشنهاد می کنیم برای یکبارهم با 

 ما مشورت کنید.

 

 طراحان و مهندسین کدکن مبین سازه
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 سقف کاذب:

 
  گریلیوم 

  انواع تایل آلومینیومی وگچی و مینرال 

 گریلیوم پره ای 

  پره ای تیپV  و تیغه ای 

  سوراخدار و بدون سوراخ (01و  01دامپای( 

  84لوکسالون-R  150وF 

 مشبک آئینه سندبالست و تایل آکوستیک 
www.kmsceiling.com 

info@kmsceiling.com 

 سقف و دیوار کناف 

 اجرای پنل های کامپوزیت 
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 : معرفی شرکت کدکن مبین سازه:
 
 
شرکت کدکن مبین سازه با همراهی گروهی از مهندسین و افراد متخصص و با تجربه در زمینه                      

طراحی و تولید و اجرای انواع سقفهای کاذب و نمای آلومینیومی و سیستمهای ساخت و ساز                       
 خشک کناف تاسیس گردیده است .

تجربه طوالنی در اجرای نما و سقفهای کاذب زیادی در ایران و تعامل در جهت بروز بودن                          
اطالعات وتکنولوژی با شرکت های خارجی و افتخار همکاری در اجرای تعداد زیادی  از پروژه                  
های ملی کشور:  همچون ایستگاه های متروی کشور ) بدلیل توسعه ایستگاه های مترو در کشور                    

این نوع پروژه ها مستمردر لیست  شرکت کدکن مبین سازه می باشد ( مراکز فرهنگی   ،                               
فرودگاه ها ، بیمارستان ها ، دانشگاه ها ، مجموعه های تجاری کشور ، مراکز صنعتی  ،  ادارات ،                       
مجموعه های ورزشی و...  با اعتقاد به اینکه باید بهترین ها را برای کشورمان بخواهیم و بهترین                      

 سرویسها را به مشتریان بدهیم این باور را به ما میدهد که بگوییم جزء بهترین ها هستیم .
لذا واحد روابط عمومی این شرکت آمادگی خود را جهت ارائه هرگونه اطالعات و مشاوره                      

 در راستای اجرای پروژه های اجرایی  شما اعالم می دارد .
خواهشمند است برای کسب اطالعات بیشتر جهت ارسال رزومه ، لوح فشرده ، و هرگونه                          

 عکس و مشخصات فنی با دفتر مرکزی این شرکت واحد روابط عمومی تماس حاصل فرمائید.
 .شما با یک بار همکاری با شرکت کدکن مبین سازه عضوی از خانواده ما خواهید شد         

 
 

                                                                                                                                                     

 باتقديم احترام                                                                              
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 70,40دامپا 
سقف کاذب آلومینیومی دامپا از فرم دادن کویل 

سانتیمتر و در رنگهای 01و01آلومینیومی در مدول های 

متنوع بصورت کوره ای مایع و یا پودری الکترواستاتیک 

 تولید میگردد.

 1/0تا 1/0سقف دامپا از ورق کویل آلومینیومی به ضخامت 

میلیمتر تولید میگردد از خواص این سقف زیبایی و 

دسترسی آسان به  تاسیسات زیر سقف و آکوستیک بودن 

 آن میباشد.

 انواع دامپا

 سقف کاذب دامپای ساده-الف

سانتیمتر  بطول 01سانتیمترو  01این سقف در مدول های 

 متر تولید و مورد استفاده قرار میگیرد. 6حداکثر 

 سقف کاذب دامپای سوراخدار-ب

سانتیمتر از ورق پانچ 01و01سقف کاذب دامپای سوراخدار 

شده آلومینیومی با سوراخهای یک میلیمتر و دو میلیمتر 

تولید می گردد.این سوراخها  از پشت بوسیله کاغذ سیاه 

رنگ و یا الیه نمدین پوشانده می شود که االوه بر زیبایی 

 بیشتر سبب آکوستیک بودن این سقف نیز میگردد.
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 سیتی سنتر اصفهان

 سقف کاذب کناف
Food court 

زیرگذر پیاده رو 

 چهارراه ولیعصر

 سقف کاذب

 کامپوزیت

 استخر شرکت نفت

 تهران

 سقف کاذب

 پانچ متال و کامپوزیت
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 R -84لوکسالون 

از فرم دادن ورق کویل آلومینیومی به 84Rباند لوکسالون 

میلیمتری باند  1/0تا 1/0میلیمتر و به ضخامت 000عرض

میلیمتر تولید میگردد .این باندها در طول  48هائی با مقطع خاص 

متر و با رنگ های متنوع کوره ای مایع و یا پودری 6حداکثر 

پس از R-84الکترواستاتیک قابل ارائه می باشد . باند های لوکسالون  

میلیمتری نسبت بهم بصورت خطوط موازی با 06نصب با ایجاد شکاف 

 سانتیمتر دیده می شود.سقف کاذب لوکسالون در سه نوع01مدول 

 سقف کاذب باز)بدون مغزی(-0

در این روش نصب باندهای لوکسالون روی زیر سازی مخصوص 

میلیمتر از یکدیگر نصب میگردد.شکاف 06بصورت موازی با فاصله 

حاصل از فاصله دو باند باز که باعث تبادل هوای داخل و پشت سقف 

 میگردد.

 سقف کاذب بسته -0

در روش نصب فاصله شکاف بین باندها با پروفیل مغزی به دو صورت 

 صاف یا معکوس پوشانده می شود.

 سقف کاذب شیبدارکرکره ای-3

را می توان با استفاده از زیرسازی مخصوص بصورت 84Rباندهای

 شیبدار کرکره ای نصب نمود
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 استخر باشگاه کارگران

 تهران

سقف کاذب پانچ متال و  

 کامپوزیت

 هایپر سان تهران

سقف کاذب گریلیوم ، 

تایل آلومینیومی ، 

 کامپوزیت و لوکسالون

 نیروگاه توگا کرج

سقف کاذب گریلیوم ، 

 کناف 
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 سقف کاذب مشبک تایل
و   61×   61هوای       توایول   هایی با اجرا سریع هستند که به واسطه استفاده از انوواع             های مشبک ، سقف     سقف

کاری از سرعت اجرایی باالیی برخووردار   بتونه  بدون نیاز به پیچ کردن تایل به سپری و عدم نیاز به 31× 31

باشد. اگر   قابل دسترسی می سقف مشبک هستند. به راحتی قابل ترمیم و مرمت بوده و فضای تاسیساتی پشت         

و یا آلومینیومی استفاده کنید نیازی  PVC های دار و یا تایل های روکش های مشبک از انواع تایل    در سقف 

 .آمیزی سقف نخواهید داشت به رنگ

شوند. مثاًل در جایی که در پشت سوقوف کواذب             ها در جای مخصوص خود نصب می        هر یک از این سقف    

دار    پشت فویول  PVC رطوبت و یا لوله تاسیسات رد شده و امکان تعریق وجود داشته باشد از تایل روکش    

هایی که سقف کاذب، معمولی و فقط حکم پوشش تزئیناتی را دارد از توایول                  کنند و در مکان     استفاده می 

آکوستیک باشد باید برای  سقف کاذب گردد. همچنین در جایی که   ساده رنگ شده و یا تزئینی استفاده می       

پانچی از تایل منظم، نامنظوم،   سقف کاذب توان برای دار استفاده کنیم که در این مورد می  آن از تایل پانچ   

 .باشد بهترین نوع آکوستیک می سقف کاذب و یا مربعی استفاده کرد که این نوع

 :شود این نوع سقف شامل انواع مختلف زیر می

 مشبک فلزی : سقف کاذب  -7

سقف کاذب فلزی با تایل آلومینیومی ساده که در این نوع، سقف را به صورت یک فلت ساده یکپارچه                      -

 .بینیم می

های  سقف کاذب فلزی با تایل تمام پانچ که مزیت این نوع، جذب صوت باالی آن بوده که در پشت تایل -

این سقف کاذب از یک الیه نمد مانند استفاده شده که خود به عنوان عایق و محافظ برای عبور حشرات و                      

 .شود که خود مزیت بسیار باالیی است رطوبت از منافذ سقف محسوب می

ها بصورت منظم در وسط       سقف کاذب با تایل فلزی نیم پانچ که از جلوه خوبی برخوردار است و سوراخ                -

 .دار و با سپری مخفی وجود دارد گیرد. این نوع سقف کاذب به سه صورت ساده، با تایل لبه تایلها قرار می

ها   از مزایای این نوع سقف، داشتن پایداری بیشتر نسبت به انواع دیگر است. بطورکلی این نوع از سقف                    

 .باشد کاری و سقف کاذب گچی می های سنتی قدیم مانند رابیتس جایگزین سقف کاذب

 PVC با تایل گچی روکش سقف کاذب -4

 پشت فویل آلومینیوم و PVC با تایل گچی روکش سقف کاذب-2

 با تایل گچی ساده سقف کاذب -2

توان از    در این ساختار می   هایی با قابلیت اجرایی سریع و آسان بوده و             سقف (Click(های مشبک     سقف

دار )اکوستیک(، ساده با پوشش و بدون پوشش و انواع            های گچی سوراخ    انواع صفحات موجود مانند تایل    

میلیمتر جزء اصلی این      611 های آلومینیومی استفاده کرد. سازه سپری شکل با فاصله محور تا محور               تایل

 گردد  دهد که بوسیله آویز قابل تنظیم به سقف اصلی متصل می ساختار را تشکیل می

 :توالی اجرا

بهترین زمان برای اجرای سقف       

ای پس  کاذب گچ برگی یا شبکه

از انجام کاشی دیوارها و گچ          

باشد. باید در      سفید دیوارها می   

نظر داشت که کلیه تاسیسات          

عبوری از سقف، قبل از اجرای        

 .سقف کاذب انجام شده باشد

 

http://default.aspx/?lang=fa&page=211&paggenumber=211
http://default.aspx/?page=post&postids=25
http://buildingknauf.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b0%d8%a8-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
http://buildingknauf.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b0%d8%a8-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c/
http://buildingknauf.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b0%d8%a8-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%a8%da%a9/
http://buildingknauf.com/%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81/
http://buildingknauf.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b0%d8%a8-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81/
http://buildingknauf.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b0%d8%a8-%d9%88%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81/
http://buildingknauf.com/%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%81/
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 ایستگاه راه آهن تهران

سقف کاذب گریلیوم و 

 لوکسالون

 حرم جمکران

سقف کاذب تایل 

 آلومینیومی وسط پانچ

 ایسگاه مترو انقالب

سقف کاذب گریلیوم ، 

 تایل آلومینیومی
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 گریلیوم
سقف کاذب گریلیوم از انواع سقف های باز می باشد که نمای آن بصورت حفره های مربع یا مستطیل                    

سانتیمتر تولید می گردد , اندازه   61*61سانتیمتر  تا اندازه  3*3شکل دیده می شود این حفرها از ابعاد  

حفره ها با توجه به ابعاد آن تغییر  می نماید .  تیپ های مختلف گریلیوم از پرسکاری , خوموکواری و                        

میلیمتر تولید میگردد. این سقف با توجه بوه      0/0و  1/8رنگ آمیزی ورق های مختلف به ضخامت های  

 حفره هایش از خاصیت آکوستیکی باالیی برخوردار است

در نمای آخر اینطور است که هیچ گونه متعلقات سقف ) بجوز چورا( (                     مزیت سقف کاذب گریلیوم   

دیده نمی شود ، چون می توان در پشت سقف آن را کار کرد، مثل در یچه ها ، کانال ها ، دتکتور هوا                     

و ...... و دیگر موارد.معموال سقف کاذب گریلیوم را بصورت منفرد و یا ترکیبی با سقف های دیگر اجراء         

 می کنند .

اجوراء کورد ، زیور سوازی               و یا بوافول نویوز موی تووان                 این نوع سقف را بصورت پره ای        

، که با سیم مفتول ویا زنجیر ایون کوار              مانند سقف های دیگر بصورت آویزانی است        گریلیوم  سقف

  انجام می گردد
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 ایستگاه مترو امام حسین

 سقف کاذب گریلیوم و کامپوزیت

 ایستگاه مترو صادقیه

 سقف کاذب گریلیوم
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 اجرای سقف و نمای کامپوزیت
همانطور که از نام این محصول پیداست، ورق کامپوزیت آلومینیوم، ماده ای مرکب اسوت          

الیه آلومینیوم و یک الیه پالستیک در وسط که از نوع پلی اتیلن می باشد تشکویول                    0که از   

الیوه     0شده است که این سه الیه توسط چسب پلیمری به هم متصل شده اند ؛ ضخواموت                    

 8میکرون بسته به مورد متغیر بوده و ضخاموت کول آن              01تا    31آلومینیوم مساوی و بین     

 .میلیمتر می باشد

کیلوگرم درهر مترمربع دارند که در مقایسوه  0-6ورق های کامپوزیت وزن کمی در حدود   

با دیگر مصالح از قبیل سنگ، شیشه و سیمان دارای پایین ترین وزن ممکن است. با بوررسوی           

 60سبک تر از سنگ گورانویوت،       1۹%های به عمل آمده نمای کامپوزیت آلومینیوم حدود  

 درصد سبک تر از شیشه می باشند . 01درصد سبک تر از سیمان و

این محصول جزء مصالح آب بند محسوب می شود و همچنین خواص آکوستیکی داشته. 

ضمناً چنانچه به هر دلیلی نیاز به تعویض آنها باشد این کار به راحتی قابل انجام است که 

 دیگر مصالح عموماً در همه موارد فوق ضعفهای فراوانی دارند

 : فواید استفاده از ورق کامپوزیت آلومینیوم.

جدا از بحث زیبایی شناسی تنوع در اجرا و کیفیت متفاوت کامپوزیت آلومینیومی به طور 

 .منظر وجوه تمایز دیگری بین این محصول و سایر مصالح نماسازی وجود دارد 0خالصه از 

اولین و مهمترین امتیاز این محصول وزن سبک آن و در نتیجه کمک قابل توجه به سبک 

 .سازی ساختمان می باشد

چرا که بر همه اهل دانش و فن ساختمان پوشیده نیست که کاهش وزن لرزه ای ساختمان 

منجر به کاهش نیروی برش پایه و در نتیجه کاهش نیروی زلزله در محاسبات سازه ای می 

گردد. به طوری که در نتیجه این امر المانهای سازه ای ساختمان اقتصادی تر و بهینه تر 

طرح می شود که در واقع این امر جدا از مسئله خطر زلزله باعث سبکتر شدن مقاطع سازه 

 . ای می گردد

همچنین به دلیل نصب یک اسکلت فلزی به ساختمان برای نصب این ورق ها نمی توان از 

تأثیر مطلوب این اسکلت به عنوان میانقاب ها صرف نظر نمود. وجه تمایز دیگر این محصول 

مقررات ملی است. چرا که به دلیل وجود الیه پلی اتیلن و همچنین آب   %0لحاظ مبحث 

بند بودن این محصول در کنار وجود هوای محبوس بین ورق وساختمان یک عایق 

صوتی پیرامونی ساختمان بوجود می آید که تأثیر آن بسیار مطلوب و قابل توجه  –حرارتی 

 .است

 ویژگی ورق های کامپوزیت درنمای ساختمان:

 

. .مقاومت در 0.تنوّع رنگ 8.شکل پذیری 3.سطح هموار و یکنواختی رنگ 0سبک بودن .0

.بی نیازی به 4.امکان آب بندی نما 0.عملکرد غیریکپارچه در زلزله 6برابر آتش سوزی 

.خواص آکوستیک01.قابلیت تعویض پانل ها %شستشو   

 

 مشکالت موجود در استفاده از این محصول: 

بی تردید بزرگترین مشکل موجود، که به این صنعت نوین لطمه می زند از یک سو ورود  

 .محصوالت بی کیفیت و از سوی دیگر اجراهای نامناسب برخی افراد غیر متخصص است
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 ساختمان نگین شرق

 سقف کاذب پره ای و کناف

 بازار ماهی فروشان رشت

 سقف کاذب مشبک تایل و کامپوزیت
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 اجرای سقف و دیوار کاذب کناف
 :تعریف 

ساخوتوه اسوتوفواده          های گچی یا غیر گچی پیش       نوعی سقف کاذب است که در آن از پنل        

ای موتوصول         های سرد نورد شده خواصوی بوه سوقوف سوازه              شود که توسط پروفیل     می

شونود.   خود به دو دسته سقف کاذب ثابت و سقف کاذب متحرک تقسیم می        کناف .شوند  می

دار    های کاذب ثابت خود به دو نوع سقف کاذب یکپارچه )ساده( و سقف کاذب طرح  سقف

شود. در سقف کاذب یکپارچه هیوچ درزی وجوود         تقسیم می (Decorative( و دکوراتیو 

آمیزی کرد. این نوع سقف کواذب از          کاری، آن را رنگ     نداشته و باید بعد از نصب و بتونه       

نظر وزنی بسیار سبک بوده و با توجه به فرمول اجرایی و استاندارد خود، جایگزین خیولوی                  

 .با رابیتس و گچ است های کاذب دیگر نظیر سقف کاذب خوبی برای سقف

 :کاربردها

ای برای پوشش تاسیسات عبوری در سقف و  به عنوان پوشش نهایی در زیر سقف سازه

های تجاری، اداری،  همچنین اجرای نور مخفی و همچنین جهت زیبایی در ساختمان

همچنین انواع خاص آن جهت افزایش مقاومت سازه در برابر .کاربرد دارد  ...مسکونی و 

گردد. از انواع ضد آب  ای نصب می حریق به عنوان پوشش ضد حریق بر روی اجزای سازه

های بهداشتی و آشپزخانه  های مرطوب نظیر سرویس توان برای پوشش سقف محیط آن می

  ..های جدا کننده نیز کاربرد دارد استفاده نمود. همچنین به عنوان دیوار و سایر تیغه

 :مزایا

 اقتصادی بودن -

سرعت اجرایی بسیار باالیی داشته و قابلیت پوشش  نصب سریع و آسان: سقف کاذب کناف -

 باشد  سطوح وسیع سقف را با حداقل زمان نصب، دارا می

 دسترسی آسان به تاسیسات پشت -

های گچی آن نیز  بسیار کم بوده و پنل سقف کاذب کناف سبک بودن: وزن زیرسازی -

 .باشند سبک می

سقف  قابل برداشت بودن: امکان دسترسی آسان به تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در پشت              -

 .باشد های بازدید و یا سقف مشبک استفاده شده باشد مهیا می در صورتی که از دریچه کاذب

بسیار زیاد بوده و امکوان ایوجواد       سقف کاذب کناف پذیری در آینده: انعطاف تغییر دکور -

 .باشد های مختلف معماری در آن مهیا می طرح

 نصب چرا( روشنایی به صورت روکار و توکار -

 ... سهولت تعمیرات و -
 :معایب 

ها جهت اجرا نویواز      این نوع سقف   -

ای    به اکیپ آموزش دیده و حرفوه      

دارند و در صورت اجورا تووسوط           

های متفرقه کیفیت کوار بوه           اکیپ

یابود و ایورادات         شدت کاهش می  

 شود  زیادی در کار مشاهده می

http://buildingknauf.com/
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 در اجرای آنها مشارکت داشته اند مبین سازهتعدادی از پروژه هایی که مهندسین شرکت کدکن 
مــوزه ایــران باستــان ، آمـفی تئـاتــر اداره بــرق تبریـز ، چاپـخانـه قـرآن قـم ، مجموعـــه فرهنگـی                : مراکز فرهنگی     -

ـ رفسنـجان ، آمفی تاتر بیمه مرکزی ، فرهنگسرای خاوران ، آمفی تئاتر دانشكده بیوشیمی تبریز ، آمفی تئاتر ثبت تبریز ، آمفی تئاتـر مو               ه سسـ

علـوم و فنـــون کیـش ، آمـفـی تـئاتـر دانـشكـده عـلم و صنـعت ، فـرهنـگسرای اندیـشه ، مجتـمع فرهنگـی بهاران ،  کتابخانـه            

 مرکز شهرداری )آمفی تئاتر ، مخزن کتاب ( ، حسینیه هوشیار مشهد ، سینما آزادی تهران.

 ,خلیج فارس )عسلویه( . بندر عباس ، جزیره کیش ، زنجان  مهرآباد ، فرودگـاه ها : -

تختخوابـی ارومیه ، بیمارستان  053بیمارستان خاتم االنبیاء )نقاهتگاه سوختگان (، پرستـاری تبریـز ، ،بیمارستـان بیمارستانها :  -

تختخوابی نورآباد،بیمارستان  69شرکت نفت اهـواز ، بیمارستان طوس ، بیمارستان طالقانی ،بیمارستان قلب و عروق تهران،بیمارستان 

، بیمارستان آق قال گرگان ، بیمارستان نورافشار تختخوابی امام رضا مشهد 69تختخوابی بافق، بیمارستان  69تختخوابی کاشمر، بیمارستان 69

 آذر گرگان ،مجتمع توانبخشی امیریه.  بیمارستان ایرانمهر، بیمارستان امام خمینی ایالم.5،بیمارستان 

بیوشیمی تبریز ، دانشكده کشـاورزی تبریز ، خوابگاه دانشگاه علم و صنعت ، دانشكده    دانشكده نیروی دریائی چابهار، دانشكده   دانشگاه هـا :     -

،دانشگاه آزادابهر،دانـشگاه   فنی مهندسی گیالن ، دانشكده دندانپزشكی تبریز ، دانشكده علوم و فنون کیش،دانشگاه علوم مشهـد،دانشگاه صنعت نفت آبادان      

 مالك اشتر. گاهعلوم پایه اردبیل, دانشگاه امیرکبیر)دانشكده مهندسی مكانیك وبرق( ،دانشگاه ماهان )کرمان( ، پژوهشكده سیستمهای پیشرفته صنعتی، دانش

مستضعفان ،بازارچه گلستان ،برج سایه ، دفتر هواپیمائی برج آناهیتا ،  بـازار زیتـون جـزیـره کیـش  کشتیرانی بنیاد مجموعه های تجاری: - 

)ع( ، بـازار     رضا، مـراکز تجـاری میالد نـور ، دفتر هواپیمائی بندر لنگه ، بازارچه طال بندرعباس ، مجتمع تجاری مسجد جمكران ،مجتمع تجاری حرم امام            

 .سرشار تهران پارس, مجتمع تجاری الله, پارکینگ مرکزی برج میالد پاساژونك , مرکزتجاری، مبل ایران ) یافت آباد (

،ایستگاه  راه آهن تهران ، ترمینال مسافربری غرب تهران ، ترمینال مسافربری مشهد ،ترمینال منطقه آزاد باجگیران        ترمینالها :  -

 .، ایستگاه راه آهن  اقلید و  ایستگاه راه آهن آباده. راه آهن طبس

ایستگــاه وردآورد، ایـستگاه امـام         ایستگـاه مترو میرداماد ،ایستگـاه ایران خـودرو ، ایستگــاه صـادقیه ،            ایستگاههای مترو :     -

، ایستگاه  T1، مترواتمسفر , ایستگاه مترو کاوه اصفهان, ایستگاه مترو مدرس اصفهان, ایستگاه مترو اکباتان,ایستگاه مترو ظفر    Q2،ایستگاه متروامام حسین    خمینی

 مترو قلهك، ایستگاه مترو چهارراه ولیعصر، ایستگاه مترو انقالب.

پاالیشــگاه روغــن اصفهــــان.فوالد    رح تـوسعـــه ماشیــن آالت اراك ،    ان ،طـــ سیمــــان صوفیـــ:  مراکز صنعتی   -

ندر عباس  درمانگـاه( ،نـخ همـدان ، موکت بوریای ب -رستوران( ،نیروگاه شهریار )رستوران(، فوالد اهواز ) ساختمان مدیریت        -مبــارکه )دفتر مرکـزی     

،لوازم ساختمانهای جنبی و اداری(، دفتر مرکزی شیشه آبگینه ، پـروژه شرکت نفت محمــود آباد     -ساختمان مـدل روم  -،پاالیشگاه بنـدرعباس )رستوران   

، نیشكر امیرکبیر، کارخانه الستیك بارز ، معادن زغال سنگ چغارت .نیروگاه رودشور خانگی پارس ، کنترل روم نیروگاه برق آلستوم ، کارخانه نخ البرز )قزوین(        

گاه پرتـو کـرج ،     یرو، پروژه قطران )انرژی اتمی اراك(، کارخانه شكالت آیدین،اسكله شهیدرجائی )بندرعباس(، پاالیشگاه گاز ایالم , نیروگاه اتمی بوشهر ، ن 

 پارك فناوری پردیس.

مرکز پست مكانیزه مشهد ، ساختمان اداری مجتمع نیشكر هفت تپه ،ثبت شرکتها ، شرکت ساپكو ،سالن اجتماعات مهاب قدس ، آتلیه   ادارات : -

طراحی مهندسین مشاور نارگان ، شرکت دخانیات رشت شرکت آبران جنوب ، ساختمان مرکزی وزارت راه ، نمایشگاه صنام )صاایران ( ، لوازم 

كی  خانگی پارس ، بیمه آسیا ، بانك کشاورزی ) شعبه مرکزی ( ، ایران خودرو ، مخابرات اهواز،مرکز داده پردازی )خیابان ویال( ، صنایع موش

پارچین ، بانك صادرات اصفهان )شعبه مرکزی(ورودی پروژه خلیج )ورودی اصلی (، مجتمع رفاهی کارکنان بانك کشاورزی ) باشگاه الهیه (  

،ساختمان جدید اداری قزوین ، مرکز تحقیقات کشاورزی)آمل ( ، شرکت تام ایران خودرو ، مجتمع قضائی بعثت ، مجتمع قضائی امام خمینی

 ،ستادکل نیروهای مسلح، ساختمان وزارت خارجه، مرکز تحقیقات ایران خودرو ، ساختمان مرکزی لیزینگ ایرانیان. )ره(


