
ف
دی

ر

شماره تماسمحل پروژهنام پروژهنوع پروژهمشتری/نام شركت

021-88339810تهرانآب معدنی آسمانرود سلول تابلوفشارمتوسط4شرکت آریا جم موج1

021-66343748تهران............ سلول تابلوفشارمتوسط9فیدار سدید تابلو2

021-65439607صفادشت کرجسایت جدید سلول تابلوفشارمتوسط9اورند پیشرو3

025-33342828پوشش لوله سلفچگان قم............. سلول تابلوفشارمتوسط3تابلوسازان جاسب4

021-44950614............بیمارستان گناباد سلول تابلوفشارمتوسط3شرکت کاربرد کار5

021-88660066...........بیمارستان یاسوج سلول تابلوفشارمتوسط7شرکت گوپله6

 سلول تابلوفشارمتوسط9سازمان منطقه آزاد تجاری چابهار7
 هکتاری 63برق رسانی به اراضی 

مسکونی شمالی چابهار3وپیکره 
054-35312228چابهار

5435312325چابهارنمایشگاه بین المللی چابهار سلول تابلوفشارمتوسط3سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار8

9111517745نمک آبرود................ سلول تابلوفشارمتوسط7شرکت عمران ومسکن شمال9

9166610693  استان لرستانپارک علم وفناوری سلول تابلوفشارمتوسط3نیرو صنعت ماداکتو10

بندر عباساسکله بندر شهید رجایی سلول تابلوفشارمتوسط4آفتاب درخشان دریا11
  44635445- 

9123074128

9159570105تهراندانشگاه زاهدان سلول تابلوفشارمتوسط2نیروآفرینان پاسارگاد12

9166610693  استان لرستانانبار مکانیزه غله کوه دشت سلول تابلوفشارمتوسط3نیرو صنعت ماداکتو13

9124041526ماهشهربندر امام خمینی سلول تابلوفشارمتوسط3شرکت گلبرگ بهاران14

021-88301665..........بیمارستان گرمسار سلول تابلوفشارمتوسط4شرکت تابان شهر15

9127507135قممجتمع زاهدین سلول تابلوفشارمتوسط5شرکت صالح نیرو16

026-34502008استان البرز............. سلول تابلوفشارمتوسط5بیمارستان شهید رجایی کرج17

031-55549002کاشان.............. سلول تابلوفشارمتوسط2موسسه خدماتی عمران کاشان18

024-35284139ابهرکارخانه نخ والیاف آپادانا ابهر سلول تابلوفشارمتوسط4شرکت تسال الکتریک ابهر19

9121254110زاهدانبنادر ودریانوردی سلول تابلوفشارمتوسط8شرکت خوزستان فارس20

.اسامی تعدادی ازشرکت ها ومراکز دیگرکه ازشرکت طیف آسا تابلوهای فشارمتوسط خریداری نمودند
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.اسامی تعدادی ازشرکت ها ومراکز دیگرکه ازشرکت طیف آسا تابلوهای فشارمتوسط خریداری نمودند

9127100075استان لرستاننیروگاه خصوصی سلول تابلوفشارمتوسط3شرکت افالک رعد سفید کوه21

9121254110چابهارسالن ورزشی چابهار سلول تابلوفشارمتوسط4شرکت خوزستان فارس22

6133357843اهوازتامین اجتماعی اهواز33KVتابلوفشارمتوسط شرکت پرنام آرمه23

2188579949تهرانمعدن ساغند سلول تابلوفشارمتوسط2شرکت اسکام24

4432425431ارومیهبیمارستان تامین اجتماعی ارومیه سلول تابلوفشارمتوسط6زاگرس تابلو دی25

2177801506رسالت-تهراندانشگاه پردیس تهران سلولت ابلوفشارمتوسط3شرکت آریا بهین برق26

 سلول تابلوفشارمتوسط6شرکت صنعتی وعمرانی پارس گرما27
 واحدی پایگاه 2000مجتمع مسکونی 

دریایی کنارک
2122593606تهران

2183893526اشتهارد –کرج ..............سلول تابلوفشارمتوسط13صنعت غذایی کوروش28

4115540440تبریز............... سلول تابلوفشارمتوسط2شرکت برق آسا29

1133360250زاهدانتامین اجتماعی زاهدان سلول تابلوفشارمتوسط4شرکت طاق دستوری30

9111517745خزرشهر-مازندران..............سلول تابلوفشارمتوسط5مهندس باقرزادگان31

9144478458ارومیهکارخانه شن وماسهسلول تابلوفشارمتوسط2مهندس منصور32

1232195379سواد کوه.............سلول تابلوفشارمتوسط2ماکارونی سواد کوه33

مهندس بیات نژاد34
سلول تابلوفشارمتوسط 3

بهمراه پست کمپکت
6613205825خرم آبادگلخانه خرم آباد

36192237کرج-فردیسطرح توسعه پرتوسلول تابلوفشارمتوسط5(پرتو)شرکت مپنا35

88207882بندرعباس............. سلولتابلوفشارمتوسط4شرکت پایانه کاالی آریا بندر36

5413425715زاهدان میدان دکترحسابیتختخوابی نیکشهر64بیمارستان سلولتابلوفشارمتوسط4دانشگاه علوم پزشکی زاهدان37

1232195379ساری.............سلول تابلوفشارمتوسط3شرکت طیف الکتریک38

سلول تابلوفشارمتوسط2موسسه عمران39
پیرانشهر ارومیه طرح انتقال آب به 

دریاچه ارومیه
9144406802ارومیه

شرکت اسپادانا شیمی تجارت40
 سلول تابلوفشارمتوسط 4

کشوئی
88714231بندرعباسمخازن  بندرشهید رجایی
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33959411اشتهاردکارخانه سامان پالستیکسلول تابلوفشارمتوسط3شرکت پارامیس41

88712580نوشهرکارخانه تولید نخ پلی استرسلول تابلوفشارمتوسط3شرکت ایران تک نخ42

شرکت بهروزقره داغ وبازل43
سلول تابلوفشارمتوسط 3

کشوئی
9173674561هرمزگانمجتمع بندرشهید رجایی بندرعباس

-------ارومیهCNGایستگاه سلول تابلوفشارمتوسط3شرکت نفت ارومیه44

دانشگاه علوم پزشکی دامغانسلول تابلوفشارمتوسط9شرکت نمادبرق شمال ساری45
روبروی انبارشرکت - ساری

جنب پل هوایی-نفت
1513284131

مجتمع رفاهی نگین دریا ساریسلول تابلوفشارمتوسط3شرکت نمادبرق شمال ساری46
روبروی انبارشرکت - ساری

جنب پل هوایی-نفت
1513284131

6324234406خرمشهردانشگاه علوم فنون دریاییسلول تابلوفشارمتوسط4دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر47

9144406802ارومیهتونل آبرسانی ازدریاچه ارومیهسلول تابلوفشارمتوسط2شرکت بهکارسلدوز48

88402405خ شریعتی–تهران نیروگاه لوشانسلول تابلوفشارمتوسط2پیشگامان فن اندیش49

88919238ماهشهر پتروشیمی ماهشهر2سایت سلول تابلوفشارمتوسط4صنایع پتروشیمی تخت جمشید50

1212247916بلوارمدرس-آمل ...............سلول تابلوفشارمتوسط2بیمارستان فوق تخصصی آمل51

آب وفاضالب خرمشهرسلول تابلوفشارمتوسط3چال منال خوزستان52
نبش خ -چهاراه زند-اهواز

محمدیان
3364411

...........سلول تابلوفشارمتوسط5دانشگاه آزاد مرودشت53
 بلوار 3مرودشت کیلومتر 

مرودشت
9121362516

88446506تهرانمجتمع تجاری هایپرتهرانسلول تابلوفشارمتوسط3شرکت عمران آذرستان54

88660066اهوازهزارنفری50استادیوم سلول تابلوفشارمتوسط13شرکت گوپله55

44467039قمنیروگاه خصوصیسلول تابلوفشارمتوسط3شرکت پویش برق شیوا56

2613309303..........کارخانه موادغذایی آبعلیسلول تابلوفشارمتوسط2شرکت طبرستان تابلو57

1513280018ساریبیمارستان شفاسلول تابلوفشارمتوسط2شرکت ولت تابلو ساری58

تصفیه وبسته بندی روغن نوش آذرسلول تابلوفشارمتوسط2شرکت نوش آذر59
کیلومتر -جاده قدیم کرج

منطقه صنعتی اسماعیل آباد19
88656451

9121398546شهرک صنعتی گرمسارکارخانه فیبرآریاسلول تابلوفشارمتوسط3کارخانه فیبرآریا60
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2632220823کرجدانشگاه کشاورزیسلول تابلوفشارمتوسط3دانشگاه کشاورزی کرج61

29902025تهراندانشگاه شهید بهشتیسلول تابلوفشارمتوسط3دانشگاه شهید بهشتی تهران62

9123958606.............کارخانه چای محمودسلول تابلوفشارمتوسط5شرکت لیدرسان63

9188329173..............کارخانه گچ کوبک گیالنغربسلول تابلوفشارمتوسط2شرکت روشن تکنیک64

88402405...............طرح توسعه کارخانه پرتو فردیسسلول تابلوفشارمتوسط2شرکت پیشگامان فن اندیش65

 بابلسر2برج ساحلی بهارسلول تابلوفشارمتوسط2شرکت مازند فنون66
نرسیده به -بلوارشریفی-بابلسر

میدان بالل
1125232814

کارخانه تولید گچبرگسلول تابلوفشارمتوسط2کارخانه گچپرگ67
جنب -نرسیده به ایوانکی

کارخانه گچ ساران سابق
9126313383

161125252421خ شریفی -بابلسرساختمان مهندس مکی بابلسرسلول تابلوفشارمتوسط2الکتروفراکنون ساحل68

9123338867............بانک مسکن خرم آبادسلول تابلوفشارمتوسط2شرکت پارامیس69

9123338867..............دادگستری خرم آبادسلول تابلوفشارمتوسط3شرکت پارامیس70

6113375941اهوازبیمارستان آریاسلول تابلوفشارمتوسط3شرکت گسترش تهویه71

گروه قطعات فوالدسلول تابلوفشارمتوسط1گروه قطعات فوالد72
نرسیده -جاده تهران کرج-کرج

به کالک
2308430091

34133140210کرمان.............سلول تابلوفشارمتوسط3دانشگاه آزاد اسالمی کرمان73

88339810-021رودسرآب معدنی ویشکاسلول تابلوفشارمتوسط3شرکت جم موج آریا74

9153450665چابهار.............سلول تابلوفشارمتوسط3سازمان منطقه آزاد چابهار75

قم..................سلول تابلوفشارمتوسط2تابلوسازان جاسب76
025-33346170

025-33342929

قمتوانیر قمسلول تابلوفشارمتوسط3تابلوسازان جاسب77
025-33346170

025-33342929

9196876989تهران..............سلول تابلوفشارمتوسط2فیدار سدید تابلو78

. درشرکت موجود می باشد درصورت نیازبا شرکت تماس بگیرید89رزومه کاری قبل ازسال 


