


 برخی از پروژه های انجام شده درزمینه کفسازی بتنی و کفپوش اپوکسی 

 

 کارفرما ادرس توضیحات پروژه 

 مجتمع تجاری کورش
 پارکینگ طبقاتی

 شهر بازی
 بخش خصوصی اتوبان ستاری.تهران 

 بخش دولتی امیر اباد.تهران  پارکینگ طبقاتی سازمان انرژی اتمی

 بخش دولتی خیابان شریعتی.تهران  پارکینگ طبقاتی برج باران

 بخش دولتی نیاوران.تهران  پارکینگ طبقاتی اطلس مال

 بخش خصوصی تهرانپارس.تهران  پارکینگ طبقاتی نارسیس

 بخش دولتی مالصدرا. تهران  پارکینگ طبقاتی بیمارستان بقیه اهلل

 بخش خصوصی شهرک غرب. تهران  پارکینگ طبقاتی سینا

 بخش خصوصی شوش. تهران  پارکینگ طبقاتی ثامن

 بخش خصوصی سرعین. اردبیل  پارکینگ طبقاتی دیپلمات

 بخش خصوصی اراک پارکینگ طبقاتی سیتی سنتر اراک

 بخش خصوصی جاده قدیم. تهران  سالن تولید فیلتر سرکان

 بخش دولتی پارچین. تهران  سالنهای تولید و انبار صنایع پارچین

 بخش خصوصی جاده قدیم. تهران  سالنهای تولی و انبار کوکا کوال

 بخش خصوصی شهرک صنعتی کاسپین. قزوین  سالن تولید ویتانا

 بخش خصوصی پلور. جاده هراز  سالن تولید و انبار اب معدنی وابل



 کارفرما آدرس توضیحات پروژه

 بخش خصوصی سعید اباد. تهران  کلیه محوطه ها  و سوله ها شهرک صنعتی سعید اباد

 بخش دولتی چیتگر. تهران  پارکینگ مجتمع نگین غرب

 بخش دولتی تهران زمین تنیس ورزشگاه شهید کشوری

 بخش دولتی تهرانپارس. تهران  محوطه ها و پارکینگها. کلیه زمینهای بازی  ورزشگاه ازادگان

 بخش دولتی شهریور 17خ . تهران  کلین روم.سالنهای تولید . انبارها  داروسازی اسوه

 بخش دولتی شهرک استقالل. تهران  کلین روم داروسازی خوارزمی

 بخش دولتی شهرک استقالل. تهران  کلین روم داروسازی شفا فارمد

 بخش دولتی شهرک استقالل. تهران  انبار کاغذ بانک پاسارگاد

 بخش دولتی ونک. تهران  رمپ مجتمع بانک مسکن

 بخش خصوصی میرداماد. تهران  دفاتر اداری دایا سیستم

 بخش دولتی نواب. تهران  MRIاتاق  بیمارستان لقمان

 بخش خصوصی ارژانتین. تهران  پارکینگ ویستابست

 بخش خصوصی تهران خ ولیعصر پارکینگ هواپیمایی امارات

 بخش خصوصی سردار جنگل.تهران  پارکینگ  مجتمع دیپلمات

 بخش خصوصی فرمانیه.تهران  پارکینگ  سام اکسون

 بخش خصوصی اذرشهر. تبریز  سالن تولید رب طراوت



 کارفرما ادرس توضیحات پروژه

 بخش خصوصی اهر. تبریز  سردخانه پگاه تبریز

 شهرداری تهران زمین بازی پارک نهج البالغه

 شهرداری دامغان دامغان زمین بازی زمین تنیس و فوتبال

 بخش دولتی شهر ری. تهران  سالن اجتماعات مارگارین

 بخش دولتی شهر ری. تهران  سالن غذاخوری مارگارین

 بخش خصوصی جاده مخصوص. تهران  سالنهای تولید و انبارها پالستوفوم پاسارگاد

 بخش خصوصی اراک کفسازی بتنی پمپ بنزین

 نیروی زمینی سپاه اتوبان بابایی. تهران  کفسازی بتنی 202پمپ بنزین بابایی 

 ستاد ارتش اتوبان بابایی. تهران  کفسازی بتنی پمپ بنزین رسولی

 نیروی زمینی سپاه شهرک محالتی. تهران  کفسازی بتنی پمپ بنزین محالتی

 بخش خصوصی خیابان شاپور کفسازی بتنی پمپ بنزین شاپور

 بخش خصوصی شهرک صنعتی شمس اباد کفسازی بتنی پمپ بنزین کوثر

 بخش خصوصی چهار دانگه. تهران  کفسازی بتنی  108پمپ بنزین 

 بخش خصوصی تهران صالح اباد کفسازی رنگی 129پمپ بنزین 

 بخش خصوصی شهرک شکوهیه. قم  سالن تولید و محوطه کارخانه ماه اسمانی

 بخش دولتی سبزه میدان. رشت  بارانداز هایپر سان

 بخش خصوصی سیسنگان. نور  بتن اکسپوز کف نمایشگاه مبل اکاژو



 کارفرما ادرس توضیحات پروژه

 بخش خصوصی شهرک صنعتی اشتهارد سالن تولید کامپوست ایگور

 بخش خصوصی شهرک صنعتی صفادشت سالن تولید و انبار رنگ گلپخش

 شهرداری تهران نواب. تهران  سالن اجتماعات سازمان بازنشستگی شهرداری

 بخش دولتی نوبنیاد. تهران  سالن بسکتبال مجموعه ورزشی نوبنیاد

 شهرداری تهران خ دماوند. تهران  سالن فوتبال و والیبال ورزشگاه ازادگان

 شهرداری تهران تهران زمین تنیس ورزشگاه کشوری

 شهرداری تهران شهرک غرب. تهران  زمین بسکتبال و فوتبال پارک ایران زمین

 بخش خصوصی گرمدره محوطه و نمایشگاه نمایندگی تاور پاتون



 کفسازی بتنی پارکینگ فرمانیه کفسازی بتنی کارخانه پگاه تبریز کفسازی بتنی کارخانه کوکا کوال

کفسازی بتن سازه ای پارکینگ طبقاتی 
 (شوش)ثامن 

 کفسازی بتن رنگی کفپوش اپوکسی داروسازی اسوه



کفسازی اپوکسی رمپ بیمارستان       کفسازی بتنی کارخانه ویتانا
 بقیه اهلل

کفسازی اپوکسی رمپ بیمارستان      
 بقیه اهلل

کفسازی بتن الیافی شهرک صنعتی    
 سعید آباد

کفسازی بتن الیافی شهرک صنعتی    
 سعید آباد

کفسازی بتن الیافی شهرک صنعتی    
 سعید آباد



کفسازی بتنی انبار مرکزی بانک 
 پاسارگاد

کفپوش اپوکسی پارکینگ هواپیمایی  
 امارات

پارکینگ مسکونی  اپوکسی کفپوش 
 شهرک گلستان

کفسازی بتن سخت پارکینگ طبقاتی 
 بیمارستان بقیه اهلل

اپوکسی پارکینگ  خط کشی کفپوش 
 مسکونی شهرک گلستان

سخت رنگی جایگاه سوخت کفسازی بتن 
 صالح آباد



کفسازی بتنی پایانه ی اتوبوسرانی    
 هاشم آباد

کفسازی بتن سخت شهرک صنعتی  
 شمس آباد

کفسازی بتنی محوطه کارخانه فیلتر  
 سرکان

کفسازی بتنی پارکینگ طبقاتی مرکز  
 تجاری کوروش

کفسازی بتنی محوطه کارخانه فیلتر  
 سرکان

کفسازی بتنی محوطه کارخانه فیلتر  
 سرکان



کفسازی بتنی محوطه شهرک صنعتی   ارسپارکینگ طبقاتی پکفسازی بتنی  کفسازی بتن اکسپوز کارخانه مارگارین
 سعید آباد

کارخانه کفسازی بتنی محوطه  کفسازی اپوکسی داروسازی اسوه
 الستوفومپ

کفپوش پلی یورتان پارکینگ مسکونی  
 زعفرانیه



کفسازی بتنی پارکینگ طبقاتی مرکز  
 تجاری کوروش

کفسازی بتنی محوطه بازی پارک نهج 
 البالغه

کفسازی بتنی کارخانه فرش فرهی  
 کاشان

کفسازی بتن سازه ای پارکینگ اطلس 
 مال

کفسازی بتنی پارکینگ مرکز تجاری  پارکینگ مجتمع تاکسیرانیکفسازی بتنی 
 کوروش



کفسازی بتنی محوطه کارخانه ی رامند   اجرای کفسازی بتنی با ماله پروانه ای
 مجار

 اجرای نمونه ی رزین براق

اجرای کفپوش بتن سخت کارخانه 
 خوشگوار قزوین

اجرای عملیات آرماتور بندی برای بتن   کفپوش بتنی آرمالت
 سخت



کفسازی بتن سخت مجتمع تجاری  کفسازی بتنی پارکینگ طبقاتی اطلس مال
 نارسیس تهرانپارس

 الک بتن

کفسازی بتن سخت پمپ بنزین اتوبان 
 ساوه

کفسازی بتنی پارکینگ مرکز تجاری  اجرای سقف درجا با ماله پروانه ای
 اطلس مال



 الک بتن و خط کشی کارخانه دما گستر کفسازی بتنی سخت سوله نظر آباد

بتن سخت رنگی پارکینگ بقیه  کفسازی  الک بتن و خط کشی کارخانه دما گستر
 اهلل

کفسازی بتن سخت رنگی پارکینگ بقیه  
 اهلل

 کفسازی بتنی زمین بازی دامغان



کفسازی بتن سخت انبار مرکزی بانک  کفسازی بتنی کارخانه فیلتر سرکان اجرای کات و برش با دستگاه کاتر
 پاسارگاد

بتن سخت رنگی پارکینگ ثامن کفسازی  اجرای کات و برش با دستگاه کاتر
 شوش

کارخانه نظر  کفسازی بتن سخت رنگی 
 آباد



کفسازی بتنی کارخانه امیر پالستو فوم  
 پاسارگاد

کفسازی بتنی و اجرای الک بتن شرکت  
 مارگارین

کفسازی بتنی پایانه اتوبوس رانی هاشم 
 آباد

 بتن شرکت مارگارینکفسازی 

کارخانه نظر  کفسازی بتن سخت رنگی 
 آباد

کفسازی بتنی و اجرای پلی یورتان ضد  
 خش شرکت مارگارین



کفسازی بتن رنگی سقف درجا ثامن 
 شوش

کفسازی بتن رنگی سقف درجا ثامن 
 شوش

کفسازی بتن رنگی سقف درجا ثامن 
 شوش

بتن رنگی سقف درجا ثامن کفسازی 
 شوش

 کارخانه ویتاناکفسازی بتن سخت رنگی 

 کفپوش بتن سخت رنگی



اپوکسی کارخانه داروسازی  کفسازی 
 اسوه

 کارخانه ویتاناکفسازی بتن رنگی 

 الک ضد خش بر روی بتن سخت رنگی

 کفسازی سیلیس پاش رمپ بانک مسکن

کفسازی اپوکسی کارخانه داروسازی  
 اسوه

کفسازی بتن سخت رنگی پمپ بنزین بندر  
 ماهشهر


