
 

 

 

 

  

 

 
 پارس حیات

 )تولید کننده محصوالت مولفیکس،پاپیا،...(
 تن12000مترمربع به وزن 135000

  
 پروژه(3شرکت کیش چیپس)مزمز()

مترمربع به وزن تقریبی 57000

 تن2900

شرکت کشت و صنعت طالچین تولید کننده   

 پروژه( 5محصوالت غذایی)چیپس باتو()
 تن4500مترمربع  به وزن  35000

 

 
 17عالیفرد تولید کننده محصوالت سن ایچ)

 پروژه(
 تن3100مترمربع  به وزن 32000

 

 
شرکت ترمال سرامیک تولید کننده آجرهای 

 پروژه(4نسوز)
 تن2700مترمربع  به وزن23000

 

 تن2000مترمربع  به وزن 18000 پروژه(5شرکت الستیک پارس) 

دستگاه 4احداث -پروژه شهرصنعتی کاوه  

 سوله در منطقه ویژه)گمرک(
 تن1500مترمربع بهوزن 26000

 
 تن1400 شرکت زرین برگ پرشیا 

  
 تن980مترمربع به وزن  19800 شرکت پایدار چوب)ساخت سوله تمام قوس(

 

 مترمربع14850 پروژه(5شرکت پارس امپول) 

 

 تن1200مترمربع به وزن  9000 سوله کاوه پارس زرین 

 

 
 شرکت قوطی سازی

 (KACC)شرکت صنایع عوجان ایرانیان()
 مترمربع4850

 

 مترمربع7800 شرکت جمع ساز 

 

 مترمربع5600 شرکت زرساب کیان 

 

 مترمربع3000 پروژه(2شرکت هنکل پاک وش) 

 لیست کلیه پروژه های انجام شده



 

 مترمربع 4900 شرکت زرسیم 

 

 
 زرسابشرکت 

 پروژه(3)تولید کننده ظروف تفلون()
 تن800

 

 تن 750مترمربع به وزن 7500 کاشی کسری 

 

 تن400 شرکت شهاب توشه)المپ نور( 

 

 
شرکت زرین سلولز تولید کننده محصوالت 

 (MY BABYپروژه()3بهداشتی)
 مترمربع1300

 

 تن950به وزن  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

 

 تن1800  گستر پاراوان شرکت

 

 مترمربع3500 پروژه(3شرکت پیچ و مهره ایران توحید) 

 

 مترمربع2100 شرکت دارویی اوه سینا 

 

 مترمربع2800 شرکت دارویی آویژه دارو 

 

 مترمربع6700 شرکت چینی شکس 

 

 
 مجتمع شیر و گوشت مهدشت

 پروژه(3نکا()-)ساری
 مترمربع7600

 

 تن 470مترمربع به وزن 7000 آورد پویا شرکت ارجمند ره 

 

 تن1300مترمربع به وزن 15000 پروژه(3شرکت سرام نگار) 

 
 مترمربع9800 پروژه(3شرکت صنایع الستیکی پارمیدا) 

 

 مترمربع6500 شرکت نور توشه)پارس خزر( 

 

 مترمربع4000 شرکت سیمکوتولید کننده انواع کابل 

 

 
کننده انواع سیم و شرکت کابل متال تولید 

 کابل
 مترمربع2800



 

 مترمربع1700 شرکت پارس فنر 

 

 مترمربع30500 پروژه(2شرکت الوان بافت) 

 

 مترمربع1800 شرکت بهانسار 

 

 تن800 پروژه(3شرکت آلومنیوم پارس) 

 

 
شرکت پومر تولید کننده انواع لوازم اداری و 

 پروژه(3بایگانی)
 مترمربع3700

 

 مترمربع7000 پروژه(3آرمیتاژ) 

 

 مترمربع6700 پروژه(4شرکت عمراب) 

 

 مترمربع6000 پروژه(2شرکت سپید گچ) 

 

 مترمربع3900 شرکت کاغذسازی کاوه 

 

 مترمربع3700 پروژه(2شرکت ابتکار صنعت الستیک) 

 

 مترمربع3650 پروژه(3شرکت تاک رزین) 

  
 مترمربع3200 پروژه(4آور)شرکت پوششهای مصنوعی فن 

 

 تن770به وزن تقریبی  2950 شرکت کیمیا رازی 

 

 مترمربع2700 شرکت قطران ساوه 

 
 مترمربع2700 پروژه(2شرکت پتروگاز پارسا) 

 

 مترمربع2400 شرکت نگین سبز 

 

 مترمربع2400 شرکت دارویی توفیق دارو 

 

 مترمربع2400 شرکت سیماب رزین 



 

 مترمربع1850 چسب شمالشرکت  

 

 مترمربع1800 شرکت دارویی ارسطو 

  
 مترمربع1700 شرکت بهینه پوشش جم

 

 مترمربع1700 شرکت راه و پل آسیا 

 

 مترمربع1700 پروژه(2شرکت پاالیش نیرو) 

 

 مترمربع1300 پروژه(3شرکت قدر اتصال) 

  
 مترمربع850 شرکت ماسه چسبدار

 

 تن 570به وزن تقریبی  پروژه(3دخان)شرکت آرارات  

 

 مترمربع9100 پروژه(2شرکت صنایع ریخته گری ایران) 

  
 مترمربع2200 پروژه(3شرکت دوده صنعتی پارس)

 

 مترمربع2700 شرکت سهیل نسج تهران 

  
 مترمربع10700 پروژه(2شرکت نوین بانژ کاوه)

  
 مترمربع7500 پروژه(2شرکت الوان پالست)

  
 مترمربع4850 پروژه(2شرکت نار ایران)

  
 مترمربع4800 پروژه(3شرکت فوالد کاوه)

  
 مترمربع4800 شرکت ایران پاپیروس

  
 مترمربع4200 شرکت پتروفند

  
 تن 320مترمربع به وزن  4200 شرکت البرز پروتئین آسیا



  
 مترمربع4200 پروژه(2شرکت کیسه بافت کاوه)

  
 مترمربع4000 رنگین کمانشرکت پرتو زاگرس 

  
 مترمربع4000 پروژه(3شرکت نارسی کک)

  
 تن 560مترمربع به وزن 3700 شرکت لمانور صنعت)دو پروژه(

  
 مترمربع3000 پروژه(2شرکت ایمن ساز الله)

  
 مترمربع2500 شرکت زادآ

  
 مترمربع2500 شرکت نام ایران

  
 مترمربع2500 پروژه(2شرکت رادیاتور آذربان)

  
 مترمربع2400 شرکت پارس نیرو

  
 مترمربع2100 پروژه(2شرکت اردان پودر)

  
 مترمربع2000 شرکت قوس آلیاژ پارس

  
 مترمربع1700 شرکت قوس آلیاژ پارس

  
 مترمربع1200 شرکت اناران ایالم

  
 مترمربع900 شرکت بنیان نوین شیمی

  
 تن 670 پروژه(3شرکت پارس رابر فارمد)

 های اسکلت فلزیپروژه 
  

 تن1980 پروژه مهندس پناهی

  
 تن1850 پاراوان گستر شمال



  
 تن1400 بختیاری

  
 تن1300 زارع

  
 تن750 حسن زاده

  
 تن480 پروژه مهندس طبیبی

  
 تن390 پروژه مهندس شیری

  
 تن370 پروژه پیربسطامی

  
 تن280 جاهد

  
 تن240 پروژه مهندس بنیاد خلج

  
 تن135 پروژه مهندس حسن زاده

  
 تن130 پروژه مهندس رمضانی

 طراحی و ساخت مراکز
  

 مترمربع4700 موسسه آموزشی ناصرخسرو

  
 تن2400 ساخت انواع پروژه های مسکونی

 

 تن890 پروژه(12سازمان تعاون روستایی ساوه) 
 

 تن750 پروژه(4میدان میوه و تره بار استان مرکزی)

 

 
 تن730 پروژه( 4دانشگاه آزاداسالمی واحد ساوه)

 
 تن470 پروژه(3آموزش و پرورش ساوه)

 
 تن370 مدرسه نورالهدی

 
 تن240 فرمانداری ساوه)سالن اجتماعات(



 
 تن180 تصفیه خانه آب تهران

 
 تن180 موسسه اموزش عالی فخر رازی

 
 تن130 آموزشکده فنی و حرفه ای جراحی زاده ساوه

 
 مترمربع51600 پروژه( واقع در عراق3الکواکب)

 
 مترمربع8000 پروژه3اربیل -عراق

 
 مترمربع7500 صادرات به ترکمنستان

 
 مترمربع7000 ارمنستان

 
 مترمربع4800 عشق اباد-ترکمنستان

 
 مترمربع4700 قاسم حسن فالح واقع در عراق

 
 مترمربع4700 صادرات به عراق

 
 مترمربع2300 پروژه(12بصره)-عراق

 

 


