به نام خدا
برخي از شركت ها و مجموعه هاي بزرگي كه در پروژه هاي خود از محصوالت اين شركت استفاده نموده اند :

پروژه هاي شهري
شهرداري هاي مناطق مختلف تهران و شهرستان ها
پروژه بازارچه تجريش

ايستگاه مترو صدر

پايانه تبريز

بازار طالي جيرفت

صنايع غذايي
شركت كدبانو  -مواد غذايي دلپذير

صنايع غذايي گلستان عصاره  -دلند

قارچ پارس شهريار

صنايع غذايي سپاس مهر -محصوالت چي توز

كارخانه پگاه گلستان

شكالت فرمند

شركت آماده لذيذ -محصوالت اليت

شركت نان هديه طاليي ايرانيان

فرآورده هاي غذايي سميه

شركت هوفرد  -صنايع غذايي بدر

شركت زرين جم مارينا -محصوالت سان استار

سبز آوند آوين

رستوران لبخند

رستوران تيارا

پاركينگ ها
پاركينگ طبقاتي ونك  -خ برزيل

پاركينگ طبقاتي خانه كتاب

پاركينگ طبقاتي مديكو پالس

پاركينگ سالن همايش هاي بين المللي اجالس سران اصفهان

پاركينگ پروژه ساختمان ستاد هماهنگي امور پروازي كشور

شركت ساسوله  -فرودگاه امام خميني

نمايندگي هيونداي ظفرقندي

نمايندگي تويوتا ( فشاركي )

مجموعه هاي ورزشي
مجتمع فرهنگي ورزشي پرشين

دهكده آبي پارس

مجموعه فرهنگي ورزشي سبز

مجتمع تفريحي و توريستي آب درماني گنو بندرعباس

شركت تهران سپهر -مجموعه فرهنگي ورزشي مهرآباد

باشگاه رفاهي بانك تجارت

پروژه هاي صنعتي
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

پتروسينا (پتروشيمي آبادان)

شركت داروسازي كاسپين تأمين

صنايع پويان طب هگمتانه

شركت يونيليور ايران

آزمايشگاه دانش

بيمارستان پارس رشت

صنايع دام برخار -پروژه كشتارگاه صنعتي

تعاوني اينچه برون گرگان  -پروژه كشتارگاه صنعتي

سان الكتريك  -سوني

ماشين سازي سهند اروميه

شركت توسعه پست هاي فشار قوي پارسيان

هتل ها
هتل بزرگ تهران  1و 2

هتل بزرگ شيراز

هتل اوين پارسيان

هتل المپيك

هتل پارسيان انقالب

مجتمع تجاري -اقامتي بهار مشهد

پروژه هاي بزرگ
شركت تكناب  -مجتمع تجاري اميركبير

شركت همپايه  -پروژه سفارت الجزاير

پروژه بانك كارآفرين ( شعبه مركزي )

پروژه بانك سپه ( شعبه بلوار آفريقا )

شركت ديپلمات

مجتمع خليج فارس شيراز

صنايع ماشينهاي اداري ايران -برج ماد ايران

پروژه منظومه شمسي

پروژه عمران آذرستان -پروژه نگين شرق

پروژه حرم حضرت معصومه (س)

دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات واحد كرمانشاه

شركت نيك ساز اختر  -پروژه حرم امام خميني (ره)

شركت سرمايه گذاري و ساختماني بانك تجارت

شركت ساختماني بانك ملت  -شبه جيحون

پروژه ستاد حقوق بشر قوه قضائيه

شركت عظام  -پروژه هزار و يك شهر

همكاران سيستم  -ساختمان خ عطار

پروژه مركز نمايشهاي آئيني

شركت مپصا

پروژه شهر آفتاب

شركت سهلك سازه  -پروژه هواپيمايي آسمان

پروژه باغ آلتون

