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معرفی شرکت
پیرژه  ایا کیاراری هیای 73سال فعالیت در زمینه های عمرانی  ایا انمیای ایی  از 50مدیران شرکت کلوین پس از 1399درسال 

در راسیتای PC ,EPCمختلف اعم از صنعت ، درمان ، تفریح ، رفاه ، آموزش ، مسکون  ژ ژرزشی  درکویور پاناژرمیان اتیور  
ند تا ایا ، ارآن شد... حضور ژیژ  در پرژه  های صنعت  ختوصاً در زمینه صنایع معدن  اعم از فوالد، مس، آلومینیوی، آهک، سیمان ژ

فیوالدی ایماد یک گرژ  موارکت  اا شرکت ماندس  پوشا ساز  فلزی پویا که دارای پانزد  سال تمراه ساخت ژ نتی  سیاز  هیای
متر مرایع ژ ررفییت تولیید ماهیانیه 30.000سنگین ژ اجرای پرژه  های خاص صنعت  ژ دارا اودن کارخانه ای اه ژسعت تقریب   

.  تن، اا در آمیختن تمرایا  مدیریت ، مال  ژ اجرای ، حضور ژیژ  در صنعت داشته ااشند1300
ایمیاد در همین راستا، این موارکت اا جذب نیرژهای انای ژ متختص در اخ  طراح  کارخانه فوالد ژ سیمان ژ آلومینیوی ژ

یک دپارتمان قوی در کلیه زمینه های طراح ، ساخت ژ اجرا، فعالیت خود را آغیاز ژ در ادامیه ایرای  بیت شختییت حقیوق  ایین 
.موارکت، آن را تحت نای شرکت کیان پوالد سد   بت نمود

خیود را از آنمای  که مدیران این شرکت ارآن اودند که در کلیه زمینه های صنعت حضور قوی داشته ااشند ژ زنمیر خیدما 
مرایه، اه صور  کامل ارائه نمایند؛ عالژ  ار طراح  ژ ساخت اقدای اه ایماد ژاحد نت  ژ را  اندازی اا استفاد  از مدیران ارشید ایا ت

:اعم ازEPCمفید ژ انای در این زمینه نمود  ژ توانستند جزء معدژد شرکت های  ااشند که در کلیه زمینه های صنعت اتور  

مواژر  طراح  ژ ماندس -
تامین متالح ژ تمایزا  داخل  ژ خارج -
پیمانکاری ساخت، نت ، را  اندازی ژ اار  ارداری-

.  ارائه خدما  نمایند

ت ااالترین در اختیار داشتن تمایزا  پیورفته ژ البته توانمندی های همکاران فعال ژ متفکرژ انمای پرژه  های متعدد  اا رعای
.م  ااشدکیفیت ژ در ااینه ترین زمان ، خود  اه تناای  موید توانای  ااالی این شرکت در اجرای پرژه  های خاص در سطوح مل 

ستای اجرای دقیق، سریع ژ مقرژن اه صرفه پرژه  های صنعت ، هدف  است موترک میان ما ژ کارفرمایان ژ مواژران که در را
.شکوفای  میان مان  ارآن همت گماشته اند

خیاباان سار  │سعادت آبااد │تهران: دفتر مرکزی
کوچاه اقااام ملای│خیابان عالمه شمالی │شرقی 

│ 35پالک │

ساختمان کیان پوالد سده
1997876910: کد پستی

26763596–26763403: تلفن تماس 
26763596:نمابر/فکس
info@k-p-c.ir:      ایمیل

www.k-p-c.ir:  ب سایت

شاهرک ناتعتی│آبیا  │قز ین : آدرس کارخانه
کارخاناه شارکت │3خیاباان تاال  │2کاسایین 

مهتدسی پوشا سازه فلزی پویا 

028-32884017: تلفن تماس

مشخصات تماس

mailto:info@k-p-c.ir
http://www.k-p-c.ir/
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انوم حرفه ای   ارز  ها

تامین باالترین کیفیت  در تمامی خدمات❖

ت حرفه ایتامین   بهاود مستمر سیستم مدیریت  محیط زیست، ایمتی   بهداش❖

عدم ترجیح سود مالی به شکست قوانین   کم فر شی❖

حفظ نداقت   خوشتامی   جلب رضایت کارفرمایان❖

به کارگیری بهترین   متخصص ترین نیر  ها❖

ارتقاع مستمر سطح علمی   فتی مجموعه❖
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فعالیت  خدمات

خدمات مهندسی

خدمات بازرگانی و تامین تجهیزات 
(داخلی و خارجی)

ساخت، نصب، راه اندازی، بهره برداری
(عمرانی.صنعتی)
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برای پروژه ها( اقتصادی و فنی)گزارش توجیهی •

انجام خدمات مشاوره ای و نظارت•

شامل طراحی بخش های مختلف  امفا ا  ... طراحی کارخانه های فوالد، سیمان، آهک، گچ، مس، سرب، روی و•
...کوره، سیستا های انتقال مواد و 

مشاوره برای تامین مصالح تجهیزات داخلی و خارجی•

تهیه دستورالعمل ها تعمیر، نگهداری و راه اندا ی پروژه ها•

با دید ا  خطوط فعال کارخانه های سیمان، گچ، آهک و ارائه خدمات مشاوره ای بفرای بهینفه کفردن خطفوط •
جهت باال بردن ظرفیت تولید براساس استاندارد ها و تجهیزات برو 

یهکلمقایسهوخارجیکنندگانتامینا کارفرمایاندرخواستیمتریالبرایمالیوفنیگزارشارائه•

نهاییکارشناسینظرارائهوهاپیشنهاد

فنیوحقوقیاصولکلیهرمایتبا بانهدوهایقراردادتنظیا•

کیفیتتضمینهایآ مایشانجامتولید،پیگیریوسفارشثبت•

ترخیص•

نیا صورتدرسیالدریافت•

o (داخلی و خارجی)خدمات بازرگانی

دحدوا بزرگترابعادبافوالدیتجهیزاتبرخیساخت
دالیلممدها یکینصبمحلکارگاها خارجدرمتعارف
ردمهمیماملهمچنینونقلوحملهایهزینهرفتنباال
نصبوساختپروسهدرتاخیراتوهاکندیبرخیایجاد
سالناحداثتواناییشرکتایناجرابخشدر.باشدمی
تجهیزاتمختل هایالمانساختجهتسرپوشیدههای
.باشدمیدارارا
احداثخصوصدرکارمختل وجوهبررسیباشرکتاین
خروجیمیزانگرفتننظردربامحل،درساختسالن
،مذکورسالنتجهیز مانمدتوحصولقابلونیا مورد

تنهایدروگذاشتهمیاندرکارفرماباراخودپیشنهادات
نهبهیاستفادهوهاهزینهکاهشجهتدرتصمیابهترین

.آمدخواهدحاصل مانا 

خدمات ویژه برای کارفرمایان

شرح خدمات قابل ارائه در نتایع
...(فوالد ، سیمان، آه ، گچ، مس، سرب، ر ی   )

oخدمات مهندسی



:صنعتی

...ژانواع تمایزا  صنعت  کارخانه های فوالد، سیمان، آلومینیوی•
انواع خطوط تولید کارخانه های صنعت •
انواع جر قیل های صنعت  سقف  ژ درژاز  ای اا ررفیت های •

مختلف
انواع سیستم انتقال مواد•
انواع تمایزا  کارخانه های پترژشیم •
انواع تمایزا  نیرژگاه •

:ممرانی

اانیه ژ اا کاراری های اداری، درمان ، آموزش ، صنعت ، •
...تفریح ، مسکون  ژ

ارارد تاسیسا  مکانیک  ژ الکتریکال ژ کنترل اا هر نوع ک•
...  صنعت ، مسکون ، ایمارستان  ژ 

...(ساختمان ، پل ها ژ)ساز  های فلزی •
راهسازی، عملیا  خاک ، پل سازی، تحکیم استر•
سدسازی•
خطوط انتقال آب، فاضالب، گاز ژ نفت•
نیرژ اعم از اجرای سیستم های فوار قوی اا ررفیت های •

مختلف انتقال ارق

اه انجام کلیه مراحل اجرایی اما ا  تامین مصالح ، ساخت و نصب و ر
اندا ی در دو بخش صنعتی و ممرانی
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oخدمات اجرایی



چارت سازمانی
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کیان پوالد سده
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گواهی نامه ها
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شرکت کلوین

گواهی نامه ها

شرکت پوشاسازه فلزی پویا



شرکت کلوین

شرکت پوشاسازه فلزی پویا
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تقدیر نامه ها   رضایت نامه ها



2016 2017
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دی
ر

تناژسالانام کار فرممحل پروژهنام پروژه
درصد 
پیشرفت

1
طراحی، تامین و ساخت کوره، دودکش و تجهیزات 

گندله سا ی بهاباد
%97تن13993600پامیدکوبهاباد-یزد 

2
دستگاه نوارنقاله گندله 23طراحی، تامین و ساخت 

سا ی بهاباد
%99تن13992100پامیدکوبهاباد-یزد 

3
طراحی، ساخت و نصب سیستا انتقال مواد فوالد 

خراسان
-نیشابور
خراسان

%80تن14001300پامیدکو

4
دله نصب و راه اندا ی تجهیزات مکانیکال کارخانه گن

سا ی بهاباد
%35تن140013000پامیدکوبهاباد-یزد 

5
به طراحی، تامین و ساخت سیستا انتقال مواد ادتیو

بونکرهای سیمان نیزار قا
%98تن1401200سیمان نیزارقا

6
یمان نصب سیستا انتقال مواد ادتیو به بونکرهای س

نیزار قا
%75تن1401200سیمان نیزارقا

پر ژه های جاری



2016 2017

(EPC)طراحی ،تامین و ساخت منوان قرارداد

شرکت فوالد غدیر ایرانیانکارفرما

پامیدکومجری طرح

بهابادمحل اجراء پروژه

تن3600و ن سا ه 

اتماموضعیت پروژه 

ماه12مدت قرارداد

طراحی، تامین   ساخت تجهیزات گتدله سازی بهاباد

پروژه ها

1046

13



(EPC)طراحی ،تامین و ساخت خطوط انتقال مواد منوان قرارداد

شرکت فوالد غدیر ایرانیانکارفرما

پامیدکومجری طرح

بهابادمحل اجراء پروژه

ماه10مدت قرارداد

اتماموضعیت پروژه

تن1400و ن سا ه فلزی

تن700و ن مکانیکال

14

ابادنوار نقاله دستگاه انتقام مواد گتدله سازی به23طراحی، تامین   ساخت 

پروژه ها

1035



2016 2017

1163

(EPC)طراحی ،تامین و ساخت خطوط انتقال مواد منوان قرارداد

فوالد خراسانکارفرما

نیشابور-خراسان رضوی محل اجراء پروژه

ماه6مدت قرارداد

%(90)درحال اجراوضعیت پروژه

تن900و ن سا ه فلزی

تن400و ن مکانیکال

15

نوار نقاله دستگاه انتقام مواد گتدله سازی خراسان6طراحی، تامین   ساخت 

پروژه ها



(EPC)طراحی ،تامین و ساخت خطوط انتقال مواد منوان قرارداد

شرکت فوالد غدیر ایرانیانکارفرما

پامیدکومجری طرح

بهابادمحل اجراء پروژه

ماه16مدت قرارداد

شرکت فوالد غدیر ایرانیانکارفرما

1128

16

ادتن تجهیزات مکانیکام در کارخانه گتدله سازی بهاب1300نصب   راه اندازی

پروژه ها

عدد بالیتگ دیس 6نصب 

نصب سرند

نصب میکسر

HPGRنصب 

مرنصب استکر   ریکالی



1128

17

ادتن تجهیزات مکانیکام در کارخانه گتدله سازی بهاب1300نصب   راه اندازی

پروژه ها

نصب کوره

دنصب خطوط انتقام موا



1128

18

ادتن تجهیزات مکانیکام در کارخانه گتدله سازی بهاب1300نصب   راه اندازی

پروژه ها

نصب د دکش



2016 2017
Con.57

(EPC)طراحی ،تامین و ساخت خطوط انتقال مواد منوان قرارداد

(اسپندار)شرکت سیمان نیزار قا کارفرما

قا-استان قامحل اجراء پروژه

ماه2مدت قرارداد

درحال نصب-اتمام طراحی و ساخت وضعیت پروژه

تن60تقریبیو ن 

19

زار قم طراحی، ساخت   نصب سازه   نوار نقاله خط انتقام مواد کارخانه سیمان نی

پروژه ها



سوابق بتیان گزاران
نی این شرکت بی شک توان ملمی ، فنی و تجربیات پیشین  بنیانگزارن کیان پوالد سده  مینه سا  پیشبرد و موفقت کنو

…سا ه فلزی پویا  خالی ا  لط  نیستنگاهی اجمالی بر سوابق شرکت کلوین و پوشا.  است

شرکت کلوین

اکارخانه پوشاسازه فلزی پوی

مترمراع که شامل 30.000کارخانه ساخت این ممموعه در زمین  اه ژسعت 
متر مراع 6.000متر مراع ، 15.000سالن سرپوشید  ممزا اه مساحت9

متر مراع فضاهای اداری 2.000انبار رژ ااز جات دپوی متالح ژ آهن آال  ژ 
.ژاقع شد  است2ژ خوااگا  م  ااشد ، در شارک صنعت  کاسپین 

20

اً تاسیس شد   ژ فعالیت های این شرکت  عمدت1349شرکت کلوین  درسال 

73از این شرکت ای . در راستای ساخت ژ ساز، اانیه، ژ تاسیسا   میباشد

ساله خود داشته ژ در 50پرژه   تکمیل شد   اا کاراری های مختلف دررزژمه 

.  زمینه ساخت ژ ساز صنعت  نیز  تمرایا  اسزای  دارد

اشد؛شرکت کلوین دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری اه شرح زیر میب

رشته ساختمان ژ اانیه1پایه 

رشته تاسیسا  ژ تمایزا 2پایه 

رشته آب5پایه 

رشته نیرژ 5پایه 
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دی
ر

نام مشاورنام کار فرمانام پروژه

بنیادملویبنیاد ملوی تاسیسات هتل آسمان1

توسعه ممران دانشگاه تربیت معلاتاسیسات دانشگاه تربیت معلا  اهدان 2

3
تاسیسات وساختمان بانک امتبارات ایران

کرمان 
سورتک بانک امتبارات 

4
خانواده 501قسمتی ا  تاسیسات بیمارستان 

تهران 
---بهداری 

بهداری کرمان بهداری  تاسیسات بیمارستان ریوی کرمان 5

بهداشت محیطبهداری تاسیسات آبرسانی قراء ایرانشهر6

---دانشگاه کرمان قسمتی ا  تاسیسات دانشگاه کرمان 7

---سا مان غله تاسیسات کارخانه نان ماشینی کرمان 8

آمو ش و پرورش کرمانآمو ش و پرورش تاسیسات مرکز آمو ش سپاه دانش کرمان 9

---سا مان غله تاسیسات کارخانه نان ماشینی ایرانشهر10

---بهداری ران تاسیسات بیمارستان حمایت حیوانات ته11

---سا مان جهانگردی تاسیسات مهمانسرای آستارا12

مشاوریکا صنایع شیر ایرانان تاسیسات کارخانه شیر پاستوریزه گرگ13

مشاوریکا صنایع شیر ایرانن تاسیسات کارخانه شیر پاستوریزه کرما14

التوبهداری مان تاسیسات بیمارستان شهید بهشتی کر15

بهداری سیستان و بلوچستانبهداری تاسیسات  ایشگاه قدس  اهدان 16

17
تاسیسات بیمارستان حضرت ملی اصغر 

 اهدان  
بهداری سیستان و بلوچستان---

بهداری سیستان و بلوچستان---ان تاسیسات بیمارستان خاتا االنبیاء  اهد18

طرح گسترش ونیروکارتن ایران تاسیسات کارخانه کارتن ایران تهران 19

تاسیسات دانشسرای مقدماتی بوشهر20
مسکن و شهرسا ی 

بوشهر
کوادرات

بهداشت محیط---روستا توابع 8تاسیسات آبرسانی 21

22
ران تاسیسات مرکز تحقیقات تولید مثل ای

تهران
------

------تاسیسات مرکز آمو ش شهربانی تهران 23

24
ی تاسیسات خوابگاه دانشگاه ملوم پزشک

سیستان و بلوچستان 
بهداری بهداری 

25
واحدی پتروشیمی 128تاسیسات مجمومه 

(ره)بندر امام خمینی
پتروشیمی بندرامام 

(ره)خمینی
طرحهای  یربنایی

26
واحدی پتروشیمی بندر امام 128مجمومه 

(ره)خمینی
پتروشیمی بندرامام 

(ره)خمینی
طرحهای  یربنایی

27
می تاسیسات مخابرات شهرك بعثت پتروشی

(ره)بندر امام خمینی 
پتروشیمی بندرامام 

(ره)خمینی
طرحهای  یربنایی  

28
های کمپ کارگری تاسیسات موتورخانه

(ره)پتروشیمی بندر امام خمینی 
پتروشیمی بندرامام 

(ره)خمینی
طرحهای  یربنایی 

29
تاسیسات انبارهای صنعتی پتروشیمی 

(ره)بندرامام خمینی
پتروشیمی بندرامام 

(ره)خمینی
طرحهای  یربنایی

30
تاسیسات آبنماهای پارك شرقی شهرك 

بعثت 
پتروشیمی بندرامام 

(ره)خمینی
طرحهای  یربنایی

تختخوابی گناوه 96تاسیسات بیمارستان 31
مجری طرحهای 
بیمارستانی

مهندسین مشاور طرح و آبادی 

تختخوابی کردکوی96تاسیسات بیمارستان 32
مجری طرحهای 
بیمارستانی

مهندسین مشاور شورا

33
تاسیسات سالن با سا ی قطعات داغ 

های گا ی توانیرتوربین
مهندسین مشاور ایران بنتوانیر کرج

مهندسین مشاور سانو آگور-سیمان بجنورد های سیمان بجنوردتاسیسات ساختمان34

35
ک با سا ی تاسیسات مرکز تحقیقات فیزی

تهران-نظری
مهندسین مشاور نواندیشمرکزتحقیقات فیزیک
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نام مشاورنام کار فرمانام پروژه

36
تاسیسات آروماتیک و سردخانه پتروشیمی 

(ره)بندرامام خمینی
پتروشیمی بندرامام 

(ره)خمینی
طرح های  یربنایی 

37
شرکاء ابنیه وتاسیسات مجتمع مسکونی افشاری و

تهران-
مهندس خدائیانخانا افشاری و شرکاء

دانشگاه تبریزتاسیسات دانشکده کشاور ی مراغه38
مهندسین مشاور  
بینش و فن 

39
ابنیه و تاسیسات مجمومه فرهنگی ور شی 

شهرك بعثت–اندیشه 
پتروشیمی بندرامام 

(ره)خمینی
مدیریت  پروژه های 

اجرایی

40
ها نگهداری تأسیسات موتورخانه استخر و پکیج

و برق اندیشه
پتروشیمی بندرامام 

(ره)خمینی
مدیریت  پروژه های 

اجرایی

41
مجمومه در 6تاسیسات موتورخانه کمپ موقت 

مسلویه
مشاور آتک مسلویهتوسعه صنایع پتروشیمی

مشاور آتک مسلویهتوسعه صنایع پتروشیمییهتاسیسات موتورخانه مرکزی مهمانسرای مسلو42

مشاور آتک مسلویهتوسعه صنایع پتروشیمیابنیه و تاسیسات پمپ بنزین مسلویه43

44
وکروم تاسیسات برقی و مکانیکی کارخانه طرح فر

سبزوار
شرکت تهیه و تولید 
موادمعدنی ایران

مهندسین مشاور آتاوا

اداره کل ساختمانایساکوتهران-تاسیسات در سطح ایران خودرو45

تربیت بدنی استان اردبیلابنیه و تاسیسات ور شگاه اردبیل46
مهندسین مشاور 

همگروه

انرژی پایدارشرکت پتروشیمی خوار می-CFCتعویض گا  دستگاه های مبرد 47

48
تاسیسات مجتمع تجاری اداری هتل کیان 

(دستمزدی)
مهندسین مشاور آتاواصندوق با نشستگی فوالد

تجهیزونوسا ی مدارس19آمو ش و پرورش منطقه تهران-ابنیه سالن ور شی دختران49

50
ال ی آبرسانی و روشنایی معابر شهرك صنعتی تو

قشا
سا مان ممران قشا

مهندسین مشاور 
رهشهر

51
-کیلو ولت سو ا63/20ابنیه و تاسیسات پست 
قشا

معاونت طرح و توسعهنشرکت برق منطقه ای هرمزگا

---الرشرکت ساختمانی ممران تکتاسیسات موتورخانه مرکزی برج نگین تهران52

53
ساختمان اداری 5و 3ابنیه و تاسیسات بلوك  

دانشگاه آ اد تهران
ه واحد ملوم تحقیقات دانشگا

آ اد 
مهندسین مشاور موژدا

54
ساختمان اداری دانشگاه 5و 3نا ك کاری بلوك 

آ اد تهران
ه واحد ملوم تحقیقات دانشگا

آ اد 
مهندسین مشاور موژدا

55
ابنیه و تاسیسات ساختمان دادگستری کل 

خراسان شمالی
ن دادگستری کل استان خراسا

شمالی
مهندسین مشاور توان

56
امام ملی ابنیه و تاسیسات پلی کلینیک تخصصی

شهرکرد( ملیه السالم)
دانشگاه ملوم پزشکی 
چهارمحال و بختیاری

مهندسین مشاور شورا

اتاسیسات اداره سرپرستی شعب بانک ملت ق57
شرکت ساختمانی و راهبری 

ملت
مهندسین مشاور مآب

58
 ها ابنیه و تاسیسات ساختمان های اداره کل  ندان

و ثبت احوال خراسان شمالی
مسکن و شهرسا ی استان 

خراسان شمالی
مهندسین مشاور شورا

59
احداث مخا ن و اجرای شبکه آبرسانی پردیس 

دانشگاهی حصارك کرج
مهندسین مشاور شورادانشگاه تربیت معلا

بادانابنیه و تاسیسات ساختمان کل دادگستری آ60
دادگستری کل استان 

خو ستان
مهندسین مشاور توان

61
تکمیل ساختمان دیوان محاسبات کل استان

بجنورد-خراسان شمالی 
مسکن و شهرسا ی استان 

خراسان شمالی 
---

62
یمی احداث رستوران و آمفی تئاتر مجتمع پتروش

بندر ماهشهر-را ی
مجتمع پتروشیمی را ی

مهندسین مشاور فجر 
و توسعه

63
مجمومه آ مایشگاهی و سالن تشریح پزشکی

(رشت)
مهندسین مشاور شوراورسا مان پزشکی قانونی کش

64
تهیه و نصب هوارسان های اتاق های ممل 

بیمارستان لبافی نژاد
-شرکت خانه سا ی ایران

-پردیس بانک تجارتمجتمع تجاری و مسکونی بانک تجارت65

طرحموسسه امید جلینپروژه ساختمانی گرمسار66

طرحموسسه امید جلین پروژه ساختمانی شهرك امام گرگان67

- GRUOPEکارخانه دارالن دارو68 NOXشرکت دارالن دارو

-دادگستری کل استان مرکزیاراك3مجتمع قضایی شماره 69

نامورانشرکت آلومینای ا یرانکارخانه شمش آلومینیوم جاجرم 70

-دادگستری کل استان مرکزیساخت سالن چند منظوره دادگستری اراك71

پارك فناوری پردیس2احداث سردرب فا  72
موسسه طرح و توسعه ملا و 

فناری ایرانیان 
مصر فرایند معماری

-شرکت آلومینای ایرانساخت یک دستگاه تیکنر73

سوابق شرکت کلوین
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سایولجاجرمساخت ونصب سوله های دیگ آلومینیوم1

سایولهشتگرد2ساخت ونصب پروژه ریحانه 2

سایولبهارستان-تهرانساخت ونصب پارکینگ مجلس شورای اسالمی3

بنیاد بتن ایرانسمنانساخت ونصب پروژه مالت خشک سمنان4

سایولجاجرمساخت و نصب دیگ های آلومینیوم5

نیروی دریایی سپاهتهرانساخت و نصب پروژه نیرو دریایی سپاه6

خادمین شهرداریوردآورد-تهرانF11ساخت و نصب پروژه خادمین بلوک 7

خادمین شهرداریوردآورد-تهرانE10ساخت و نصب پروژه خادمین بلوک 8

گوپلهگرگانساختمان مدیریت شعب بانک ملت9

آلومینیوم المهدیبندرعباسساخت بک فیلتر، الواتور آلومینیوم المهدی10

میرحسینیشاهرودفوالد شاهرود11

آهن و فوالد غدیر ایرانیانتهرانساختمان اداری شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان12

شرکت لفاف پوشش کاراهشتگردساخت جرثقیل13

شرکت مپنا بویلرتهرانساخت جرثقیل14

نصیر عمران آریاجاجرمداکت کارخانه آلومینیوم15

رزمندگان اسالمسنندجمجتمع آموزشی سنندج16

ششرکت آریا پترو گاز گلوبال کیبیدبلند-بندر دیلماکسز پلتفرم-پایپ رک-توربو کمپرسور17

ششرکت آریا پتروگاز گلوبال کیدروس-تهرانساختمان مرکزی شرکت آریا پتروگاز18

شرکت هواکاران صنعتپتروشیمی بندر امامکمپرسور سازی-مخازن هوای فشرده 19

چینNFCشرکت المردعدد آند و پالت400ساخت 20

آلومینای ایرانجاجرمتکمیل ساخت و مونتاژ کرادل های سالن احیا شمش آلومینیوم21

آلومینای ایرانجاجرمسال2تعمیر و نگهداری و مونتاژ آند راد و یوک مصرفی به مدت 22

شرکت دالگستر بیستونشهرستان مهروپروژه احداث اقامت های عملیاتی پاالیشگاه گاز پارسیان23

شرکت شیشه سازی میناقزوینتهیه، ساخت، حمل و نصب سازه فلزی کوره و دودکش24

شرکت تام ایران خودروتهرانساخت و نصب استراکچر و پلتفرم25

شرکت تام ایران خودروکرمان-فوالد سازی بردسیرساخت و نصب حصار انبار روباز26

شرکت تام ایران خودروتهرانساخت و نصب یازه تقویت سقف سالن تولیدایرانخودرو27

نصیر عمران آریایاسوجیاسوج( ع)پل امام سجاد 28

شهرداری شاهرود–پایندآب کوشا شاهرودتامین متلایر و ساخت پل شاهوار29

شهرداری شاهرود–پایندآب کوشا شاهرودتامین متلایر و ساخت پل طبیعت30

مهراز سامانبیرجند-خراسان جنوبی احداث ساختمان قانون تردد31

پامیدکوبهاباد-یزد ابادتامین متلایر و ساخت اسالیدگیت ها و رادگیت های خصوص انتقال مواد گندله سازی به32

شرکت تام ایران خودروکرمان-فوالد سازی بردسیرساخت و نصب حصار انبار روباز26

شرکت تام ایران خودروتهرانساخت و نصب یازه تقویت سقف سالن تولیدایرانخودرو27

نصیر عمران آریایاسوجیاسوج( ع)پل امام سجاد 28

طرح های زیربنایی (هر)پتروشیمی بندرامام خمینی(ره)تاسیسات آروماتیك و سردخانه پتروشیمی بندرامام خمینی36

مهندس خدائیانخانم افشاری و شركاءتهران-ابنیه وتاسیسات مجتمع مسكونی افشاری وشركاء 37

اسوابق شرکت پوشاسازه فلزی پوی
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کیان پوالد سده بهترین کیفیت رد طرح و اجرا و صرفه مالی را ربای مشتریان خود تضمین می کند

www.k-p-c.ir

info@k-p-c.ir

http://www.k-p-c.ir/
mailto:info@k-p-c.ir

