بخشی از پروژه های انجام شده این مجموعه به شرح ذیل می باشد :
)1
)2
)3
)4

نجف اشرف (درب های استنلس استيل بيمارستان امام علی (ع))
وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوری
بيمارستان قلب تهران(درب استنلس استيل و شيشه)
زعفرانيه  -باغ سفارت ژاپن (درب های ورودی استنلس استيل –شيشه لمينيت)

)5
)6
)7
)8

زعفرانيه – خيابان آصف – کوچه برزو (درب پارکينگی و ورودی – استنلس استيل ،چوب و شيشه)
زعفرانيه – خيابان آصف – کوچه برزو (درب پارکينگی و ورودی – استنلس استيل و شيشه)
زعفرانيه – خيابان آصف – کوچه حامد (درب پارکينگی و ورودی – استنلس استيل و چوب )
زعفرانيه – خيابان آصف –کوچه سوداچی

)9
)10
)11

زعفراني ه – خيابان آصف – خيابان علی حسينی – کوچه سپيد کوه
زعفرانيه  -خيابان کيهان)درب البی (
زعفرانيه  -خيابان پسيان –کوچه اکبری

)12
)13
)14
)15

زعفرانيه – خيابان مقدس اردبيلی – ساختمان بانک سپه
زعفرانيه – خيابان مقدس اردبيلی – جنب بانک پاسارگاد آژانس هوایی امير
زعفرانيه – خيابان بهزادی – بن بست بهار  -ساختمان بهار
محمودیه  -خيابان (ب) – نبش چهارم

)16
)17
)18

محمودیه – ابتدای خيابان (الف) – روبه روی رستوران پرپروک – پالک 2
محمودیه – نبش خيابان تير و اسپندار
قيطریه – ضلع جنوبی پارک قيطریه – خيابان روشنایی – خيایان مهرداد شرقی – پالک 21

)19
)20
)21
)22

ولنجک –نبش خيابان سيزدهم و ثاراهلل – پالک 2
خيابان آفریقا  -خيابان سرو -پالک ( 6درب البی  -استنلس استيل و شيشه )
خيابان آفریقا  -خيابان ناهيد شرقی )درب استنلس استيل و شيشه البی(
خيابان آفریقا  -خيابان روانپور ) درب ا ستنلس استيل و شيشه البی(

)23
)24
)25

خيابان آفریقا  -خيابان قبادیان شرقی (درب البی)
خيابان آفریقا  -خيابان سعيدی  -پالک 25
خيابان آفریقا – خيابان دامن افشار – ساختمان بانک آینده

)26
)27
)28
)29

خيابان آفریقا  -باالتر از خيابان اسفندیار – کوچه تور – پالک 58
سعادت آباد  -خيابان عالمه طباطبائی  -خيابان قيصری شرقی
سعادت آباد -باالتر از ميدان کاج  -خيابان شهيد علی اکبر –پالک 20
سعادت آباد -تقاطع خوردین -دادمان -توحيد دوم -پالک 37

)30
)31
)32
)33

سعادت آباد -بلوار سرو شرقی -جنب بيمارستان پارسيان(درب البی و پارکينگ )
سعادت آباد -بلوار سرو غربی -چهار راه سرو -جنب بانک شهر
سعادت آباد -باالتر از ميدان کاج  -خيابان باغستان دوم)درب البی(  -پالک 5
سعادت آباد – خيابان صرافهای شمالی – خيابان پانزدهم (درب البی –استنلس استيل و شيشه)

)34

ميرداماد – ميدان کتابی –خيابان ساسانی نژاد – نبش خيابان دریا

)35
)36
)37

ميرداماد – ميدان کتابی –ک و چه مازیار
ميرداماد – مجتمع تجاری ميرداماد – شرکت دوکاژه
ميدان جوانان  -خيابان وزیری پور -کوچه خسروانی – پالک 2

)38
)39
)40

کامرانيه جنوبی – خيابان طاووس – پالک 7
فرمانيه  -خيابان دکتر لواسانی  -خيابان حوری –جنب خيابان 14
فرمانيه – خيابان اندرزگو – جنب خيابان علوی – پروژه سانا سنتر

)41
)42
)43
)44

آجودانيه – خيابان شهيد سباری – جنب بانک پاسارگاد
الهيه – خيابان گلپاد  -پالک 7
الهيه – خيابان پرفسور حسابی – برج مهر
الهيه – خيابان گلنار -ساختمان نيلوفر)درب استنلس استيل  -چوب و شيشه (

)45
)46
)47
)48

الهيه – خيابان مریم شرقی – جنب گالری عرفانيان
امير آباد -خيابان (24درب البی)
امير آباد –خيابان  -18پالک (79دربهای البی وپارکينگ)
گيشا – نبش خيابان یکم – گالری عادل

)49
)50
)51

خيابان وليعصر – جنب بلوار ستاری – بانک چشم جمهوری اسالمی ایران
خيابان وليعصر -روبه روی پارک ملت -خ آرامش -پالک 18
خيابان وليعصر – کوچه تورج – روبه روی شرکت فالت قاره

)52
)53
)54

شهرک گلستان – بنفشه هفتم
شهرک گلستان – بلوار گلها – انتهای یاس یکم – پالک 3
شهرک گلستان – خروجی ميدان اتریش – بلوار یاس سوم – کوچه یاسمن یکم – پالک1

)55
)56
)57
)58

نياوران  -خيابان صادقی قمی -مجتمع تجاری البرز
نياوران – نبش خيابان مژده – پالک 1
نياوران – شمال کاخ – خيابان زینعلی – انتهای کوچه دوازدهم – برج کوهسار
مرزداران – خيابان سپهر – کوچه سپهر سوم

)59
)60
)61
)62

بزرگراه آهنگ -نبش گيلکی شمالی
خيابان ونک -انتهای خ -پاساژ آیينه ونک -صرافی رجایی
خيابان شيخ بهایی – شرکت پارس حساس
خيابان وزرا  -خيابان  – 21جنب سفارت استراليا

)63
)64
)65

خيابان وزرا  -خيابان ( 27درب البی  -استنلس استيل و چوب )
خيابان وزرا – بين خيابان پنجم و هفتم – شرکت هواپيمایی ساعی
خيابان شریعتی  -خيابان دولت  -خيابان بهرنگ -گالری گل افشان

)66
)67
)68
)69

خيابان شریعتی – خيابان یخچال – روبه روی پارک
خيابان شریعتی – پشت پارک شریعتی – کوچه ميالد
خيابان شریعتی  -پورمشکانی – خيابان سحر –بن بست مقصودی
خيابان شریعتی – پایين تر از پل رومی -فروشگاه عطر روژا( درب فروشگاه –استنلس استيل و شيشه)

)70

خيابان شریعتی – خيابان جلفا – بن بست قو

)71
)72
)73
)74

خيابان سهروردی شمالی – خيابان ابن یمين
دزاشي ب  -خيابان کبيری -کوچه امينی –پالک 15
پاسداران  -برج اداری تجاری برج پاریس
پاسداران – بوستان دهم – نبش خيابان پایدار فرد – پالک 32

)75
)76
)77

تهرانپارس – خيابان  186غربی – پالک 4
تهرانپارس – فلکه دوم – مجتمع تجاری پارسيان – پالک 14
خيابان شهيد عراقی – نبش کوچه حور (درب البی –استنلس استيل و شيشه )

)78
)79
)80
)81

خيابان گاندی – خيابان نهم (اعال رحيمی)(درب پارکينگی – استنلس استيل  ،چوب و شيشه)
خيابان مالصدرا -بين چهار راه شيراز و کردستان )درب استنلس استيل و شيشه(
خيابان مالصدرا  -جنب موسسه اعتباری ثامن – پالک 146
خيابان بنی هاشم -خيابان نصيبی  -درب فروشگاه تجاری – پالک 77

)82
)83
)84

منطقه  - 22مجتمع سما)درب های البی(
منطقه  – 22انتهای اتوبان همت – مجموعه برج های آسمان
اتوبان بابایی – پل استخر – مجموعه برج های البرز

)85
)86
)87
)88

خيابان فلسطين -ساختمان اداری(درب البی )
خيابان باب همایون -فروشگاه تقی زاده
خيابان جمهوری –نبش خيابان یغما – فروشگاه خوشخواب
نازی آباد – بازار دوم – روبه روی حسينيه حجت – ساختمان آزمایشگاه

)89
)90
)91
)92

نازی آباد – ميدان مداین – نرسيده به رجایی – خ بدلی گيوی – روبه روی داروخانه دکتر رایکا
خيابان سعدی شمالی  -نبش معمار مخصوص(درب البی)
آریا شهر  -خيابان شهيد شالی
پونک شمالی – خيابان عدل شمالی – نبش فجر3

)93
)94
)95

بزرگراه ستاری – تقاطع مخبری
شهرک غرب  -خيابان دادمان  -خ بهارستان  -نبش گلبرگ یکم غربی
شهرک غرب – خيابان دادمان – خ بهارستان – نبش گلبرگ دوم غربی

)96
)97
)98
)99

شهرک غرب  -خيابان دادمان
شهرک غرب – خيابان سپهر – پالک 34
شهرک غرب – خيابان فالمک – کوچه پنجم
شهرک اندیشه – فاز سه

)100
)101
)102

شهرک چيتگر – انتهای نسيم پنجم
شهرک اکباتان – هواپيمایی چابهار
خيابان کریم خان – پالک - 112درب های اضطرار

)103
)104
)105

خيابان ظفر – خيابان فریدافشار – کوچه محيا
خيابان شيراز – خيابان سامان
خيابان مطهری –روبه روی نيکران خودرو – اتو جام جم

)106

خيابان مطهری – خيابان پارسا – شرکت توسعه سينا

)107
)108
)109
)110

بلوار کشاورز – بين کارگر و جمال زاده – آزمایشگاه ژن – پالک 344
فلکه اول صادقيه – ابتدای خيابان ستارخان – پالک 703
لواسان – ورجين اول – ویالی شخصی
نظرآباد – گالری طال و جواهر

)111
)112
)113

شهر ری – خيابان فدایيان اسالم جنوب
چهاردانگه – بلوار فارسيان – شيرینی سرای ضيافت
نصير آباد  -شرکت صنایع غذایی بدر

)114
)115
)116
)117

صفادشت  -شرکت دارویی)درب البی(
پارک علوم و فناوری پردیس  -شرکت سينا سل
احمد آباد مستوفی – شرکت توليدی
شهریار  -شهرک اداری – شرکت توسعه سينا

)118

اتوبان خليج فارس – شرکت دریم بتن

 پروژه های منتخب شهرستان)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21

بيرجند – شرکت ميناکان
محالت -ویالی شخصی
زنجان -شرکت آریا رنگ درخشان
قزوین – شرکت آژینه
کرمانشاه – خ کسری
کرمانشاه – چهار راه نوبهار – مرکز خرید نوبهار
خرم آباد – پاساژ طال و جواهر
خرمشهر – شرکت تاسيسات دریایی ایران
بوشهر – اتاق بازرگانی
بوشهر – روبه روی برج بندر  -جنب بانک رفاه
بندر عباس – خيابان رسالت جنوبی – خيابان حکمت – ساختمان پيتزا گوین
قشم – ابتدای خيابان ذال و سام – ساختمان ميالن
کيش – شهرک صدف – فاز  – 2برج های آینده ساز
استان فارس – شهرستان گراش
یزد – چهارراه پژوهش
یزد  -شهرک صنعتی صفائيه – شرکت توليدی
نوشهر – اداره برق
بابلسر – بهنمير – ميدان امام –فروشگاه مبل اميد
رشت – ميدان صيقالن -پروژه تختی
زابل – ساختمان اداری
گرمدره – روبه روی دهکده آبی پارس

