اهم پروژه های اجرا شده و در دست اجرای
شرکت آسانسور و پله برقی
سوین برج تبریز

ردیف

نام پروژه

کارفرمای اصلی

پیمانکار طرف قرارداد

بخش VIPشبستان
1

جنوبی حرم مطهر

شهرداری تهران

شرکت انرژی سازه آبان

امام خمینی (ره)
1

3

4
دستگاه

 11نفره – فول اتوماتیک با دربهای سلکوم ایتالیا

مجتمع  1111واحدی

سازمان تامین

شرکت انرژی و تاسیسات

9

شمس تبریزی

اجتماعی

تامین

دستگاه

 witturایتالیا

مجتمع قضائی غرب

دادگستری کل

7

 11نفره و  8نفره – فول اتوماتیک با سرعت 1/6 m/sبا دربهای سلکوم

تبریز

آذربایجان شرقی

دستگاه

ایتالیا

رفاهی مخابرات
مرکزی آ -ش

5

آسانسور

 14ایستگاهه -سیستم گیرلس با سرعت  – 1/5 m/sپکیج تمام وارداتی

ساختمان آموزش و
4

تعداد

مشخصات آسانسور

مجتمع  151واحدی
مهستان

مخابرات آذربایجان
شرقی

سازمان عمران سهند

شرکت انرژی سازه آبان

-

شرکت آذرنمون

1
دستگاه
11
دستگاه

 11نفره – فول اتوماتیک –پکیج تمام وارداتی با مارک  PARAVIAایتالیا

6نفره – نیمه اتوماتیک

اهم پروژه های اجرا شده و در دست اجرای
شرکت آسانسور و پله برقی
سوین برج تبریز

ردیف

نام پروژه
ساختمان آمفی تئاتر

6

اداره کل دادگستری
آ-ش

7

8

9

11

کارفرمای اصلی

دادگستری آذربایجان
شرقی

ساختمان سازمان راه

سازمان راه و شهر

و شهر سازی آ -ش

سازی آ-ش

پیمانکار طرف قرارداد

-

تعداد
آسانسور

1دستگاه

مشخصات آسانسور

 8نفره –سیستم فول اتوماتیک با دربهای سلکوم ایتالیا

-

1دستگاه

 6نفره – نیمه اتوماتیک

شهرداری کرج

شرکت هرم عمران آذر

 9دستگاه

8و 6نفره – نیمه اتوماتیک

ساختمان سرای محله

شهرداری منطقه 22

شرکت انرژی سازه

نسیم

تهران

آبان

پست بانک آ -ش

-

مجتمع  878واحدی
ابریشم

ساختمان مرکزی
پست بانک

 2دستگاه

 1دستگاه

 1دستگاه سیستم هیدرولیک – فول اتوماتیک
 1دستگاه سیستم کششی – فول اتوماتیک

 6نفره -سیستم هیدرولیک

اهم پروژه های اجرا شده و در دست اجرای
شرکت آسانسور و پله برقی
سوین برج تبریز

ردیف

نام پروژه

11

مجتمع مسکونی کیمیا

11

کارفرمای اصلی

سازمان عمران شهر
جدید سهند

شرکت آذر آژند

سرای محله شهید

شهرداری منطقه 11

شرکت انرژی سازه

باقری

تهران

آبان

شرکت پول شمار

11

ساختمان سایان

11

برج مهتاب

بازرگانی گوگانی

مجتمع مسکونی

سازمان عمران شهر

شهریار

جدید سهند

11

پیمانکار طرف قرارداد

سایان

تعداد
آسانسور

 11دستگاه

 1دستگاه

مشخصات آسانسور

 6نفره – نیمه اتوماتیک

 1دستگاه سیستم کششی فول اتوماتیک
 1دستگاه سیستم هیدرولیک پاناروما فول اتوماتیک با کابین شیشه ای گرد

-

 1دستگاه

 6نفره – سیستم فول اتوماتیک

-

 1دستگاه

 11ایستگاهه – سیستم کششی نیمه اتوماتیک

شرکت نهند

 11دستگاه

6نفره  -سیستم کششی نیمه اتوماتیک

اهم پروژه های اجرا شده و در دست اجرای
شرکت آسانسور و پله برقی
سوین برج تبریز

ردیف

نام پروژه

کارفرمای اصلی

پیمانکار طرف قرارداد

61

هتل احسان

شرکت اویول

طرح بازسازی

شرکت عمران و

برجهای مدور و کبود

بهسازی مراغه

مجتمع  013واحدی

سازمان عمران شهر

برلیان و الماس

جدید سهند

61

61

61

43

مجتمع مسکونی
ماندگار
ساختمان آقای
گرگانی

شرکت هسا

-

تعداد
آسانسور

مشخصات آسانسور

شرکت دیزج کار

6دستگاه

 1نفره – سیستم کششی نیمه اتوماتیک

-

 6دستگاه

سیستم هیدرولیک فول اتوماتیک

شرکت آذر نمون

 42دستگاه

 1نفره – سیستم کششی نیمه اتوماتیک

 5دستگاه

 1نفره  -سیستم کششی نیمه اتوماتیک

 6دستگاه

 64ایستگاهه – سیستم فول اتوماتیک

شرکت انرژی سازه
آبان

آقای مهندس درخشان

