
سال اجرا  کارخانه سازنده  (kg)تناژ   محل نصب  کاربری نام پروژه ردیف 

1401 سبالن سوله کاران 800/000 چیتگر-تهران  مسکونی صبا نفت  1

1396 سبالن سوله کاران 3/000/000 کیان پارس -اهواز تجاری-اداری سرپرستی  بانک صادرات 2

1394 سبالن سوله کاران 2/800/000 ستاری شمال-تهران  آموزشی علوم تحقیقات-دانشگاه آزاد  3

1393 سبالن سوله کاران 3/500/000 فردیس- کرج  تجاری-اداری مهراد مال  4

1394 سبالن سوله کاران 1/850/000 چهارراه فرمانیه- تهران  تجاری گل فرمانیه 5

1399 سبالن سوله کاران 170/000 الیگودرز صنعتی سوله الستیک بارز 6

1399-1400 سبالن سوله کاران 1/500/000 شهر دهدشت  پتروشیمی سوله پتروشیمی  7

1392 سبالن سوله کاران 1/750/000 اشرفی اصفهانی-تهران تجاری آریا 8

1397 سبالن سوله کاران 1/500/000 کیان پارس -اهواز تجاری-اداری سرپرستی  بانک تجارت  9

1398 سازورسازه آذرستان  4/000/000 میرداماد-تهران تجاری-اداری البرز 10

1397 سازورسازه آذرستان  1/400/000 اردکانی - تهران توانبخشی  مرکز توانبخشی رسالت 11

1397 سازورسازه آذرستان  800/000 زعفرانیه -تهران  تجاری بهار 12

1396 سازورسازه آذرستان  3/000/000 مالصدرا-تهران  هتل  پروما 13

1398 حدیدسازان  1/300/000 الله زار-تهران  تجاری کاروان 14

1398-1399 حدیدسازان  4/000/000 وردآورد- تهران مسکونی برج سازمان برنامه و بودجه 15

1398 سامان  صنعت بروج  300/000 میدان شاپور-تهران آموزشی دبستان کوثر 16

1399 سامان  صنعت بروج  3/000/000 میدان عدل خمینی -مشهد درمانی بیمارستان ثامن االئمه  17

1397 سامان صنعت بروج  200/000 دیباجی جنوبی -تهران  مسکونی دولت  18

1398 سامان  صنعت بروج  600/000 عسلویه  انبار انبار پلی پروپیلین جم 19

1396-1398 سامان صنعت بروج  12/000/000 چهارراه الله -تبریز تفریحی-تجاری هشت بهشت تبریز 20
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سال اجرا  کارخانه سازنده  (kg)تناژ  محل نصب  کاربری نام پروژه ردیف 

1397 ابداع سازه جی  700/000 شهرک محمدیه قزوین  پل پل  21

1398 ابداع سازه جی  80/000 بیجار معدن معدن  22

1401 ابداع سازه جی  750/000 شهرک صنعتی راضی-اصغهان کارخانه فوالد سوله  اصفهان 23

1401 صنعتی نصر 120/000 طالقانی -ساوه تجاری مهندس دارابی  24

1397 پایبند سازه  200/000 فاطمی -تهران مسکونی فاطمی 25

1400 کله سازه اصفهان 140/000 سپر-جهان کودک-تهران  مسکونی 26 مسکونی دکتر علیزاده 

1400 پویا صنعت  100/000 دارآباد-تهران  بیمارستان سوله مسیح دانشوری 27

1400 پویا صنعت  1/200/000 پاالیشگاه نفت ستاره-بندرعباس پاالیشگاه  طرح توسعه نفت ستاره 28

1395 صنعت ساختمان آسمانه 8/600/000 شهرک شهید باقری-تهران مسکونی برج بانک اقتصاد نوین 29

1397 صنعت ساختمان آسمانه 10/000/000 اشرفی اصفهانی-نیایش -تهران  مسکونی 13صبا -نیایش  30

1398 پایبند سازه  200/000 ایران زمین -تهران مسکونی شهرک غرب-مسکونی 31

1399 پیشرو سوله  550/000 جزیره قشم  صنعتی سوله شناورسازی  32

1398-1399 ساتراپ فلزایرانیان 700/000 جزیره کیش  تجاری کیش3پردیس  33

1400 ساتراپ فلزایرانیان 450/000 فردیس- کرج  تجاری هتل دهکده  34

1401 ساتراپ فلزایرانیان 250/000 اخترآباد-ماهدشت کارخانه بتن سوله اختر آباد  35

1401 ساتراپ فلزایرانیان 500/000 خیابان فیضه- تهران مسکونی جمشیدیه 36

1401 سپاهان زاگرس 2/000/000 شهرک فناوران- اصفهان کارخانه سوله  ارشه فاز یک 37

1401 اصفهان-اعتماد 2/000/000 شهرک فناوران- اصفهان کارخانه سوله  ارشه فاز دو  38

1401 آران سیج  600/000 قزوین شهرک صنعتی البرز  تولید وانت سوله بهمن دیزل 39

1399 پیشرو سوله  230/000 شیشه قلعه-قزوین  انبار سوله بستی میهن  40

1399 پیشرو سوله  130/000 خرم دره سوله خرم صنعت ماندگار 41

1401 قالب کوثر 170/000 شهرداری-دماوند ویالیی مهندس افضلی  42
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