
   

 

 

 

 نیادن   یکنندد  اداز  هدا    دیتول یکارخانه ها نیو مجهزتر نیاز بزرگتر یکیصنعت به عنوان  الیدان یمجموعه کارخانه ها

و  دید تول فلزی ااز  تن 200،000بالغ بر  باشد که ی( م و اوله یدرواز  ا ، یاقف یها لی, جرثقی, ااختمانی) صنعت یفلز

 رااند  اات. یبه بهر  بردار

آن شدرکت متتدرر را بده نتدو      یصنعت افتخار دارد پروژ  هدا  الیفلز دان و تواعه ااز  یو شرکت مهندا تخصصیکارخانه 

ااختمان  یتث دهم مقررات ملو مب  AWS یشما براااس ااتانداردها یو هماهن  (Q.C) زمان با نظارت نیاحسن و در کمتر

 .ردیپروژ  شما به کار گ رامر را د نیخود در ا اتیاجرا و به اتمار برااند و تجرب

 زیر را پیاد  اازی و اخذ نمود  اات. (ISO)در زمینه ااخت ااز  های فلزی گواهی های ااتاندارد شرکت دانیال صنعت

ISO -3834-2   ، HSE-100004 , ISO -4501 , ISO -9001 , ISO -14001 , ISO -100002 

 

 هید ( و تهSAP , ETABS ,  SolidWorksو متاابات ) با ندرر افدزار    یدر طراح یو تخصص یمجرب مهندا یفن دفتر (1

 .( XSTEELو  AUTOCAD) با نرر افزار  SHOP یکارگاه ینقشه ها

 متر مربع 21،000ساحت به م دیاالن تول 7 یمتر مربع دارا 90،000 مساحت اه کارخانه (2

 خط کامل H , BOX (5 ) یمونتاژ و جوشکار کیاتومات دیخط تول (3

 متریلیم 25 یال 4برش ورق از  تی( با قابل متر  6یال 2 ) یچیدات ا  ق 6 (4

 متریلیم 120برش ورق تا  تیشکل بر و رشته بر با قابل CNCدات ا  برش گرر  5 (5

 و جوش الکترواالگ کیاتومات مهیو ن کیتمار اتومات یدرواز  ا یپودر ریجوش ز یدات اهها (6

 , پانچالیو راد ی م نت گردبرلهای, دررهایفایو رکت Co2جوش  یدات اهها (7

 تن, 15 یال 7 یفتراکهایتن و ل 25 یال 5 یبا تناژها یو درواز  ا قفیا یلهایجرثق (8

 و .... ازیدر طول مورد نبا دات ا  رول فرمینگ   Zو تولید متر  یلیم 25رول بازکن  هایدات اه (9

 ها  ورق ریهمزمان ت یجهت اوراخکار اتوماتیک   و تک متور اه متور CNCدات ا   (10



   

 

 

تن  6500 ت(رش یشهرک صنعت) النیفوالد گمجتمع نورد گرر و نورد ارد  جات, ااخت و نصب کارخانی طراح (1

 هزار مترمربع 80به مساحت 

 متر 12 یال 30تن  80 یال 10فوق با تناژ  یاالن ها یها لیجرثق هیکل و نصب ااخت ، یطراح (2

 هزار مترمربع 35االنهای انبار و تختال مجتمع فوالد گیالن به مساحت  , ااخت و نصبی طراح (3

 متر 30 یال 40تن  40 یال 10فوق با تناژ  یاالن ها یها لیجرثق و نصب ااخت ، یطراح (4

 تن 4000ی شمال هیو روما انتر کامران تن  9000 دنسیروما رز ی, ااخت و نصب برج های طراح (5

  النیفوالد گمجتمع  یااختمان مرکز, ااخت و نصب برج آرش ی طراح (6

، اوله آب، اوله ریفاینر، اوله چسب، ااز  های نوار نقاله، ااز  3، 2، 1 اوله های زون, ااخت و نصب ی طراح (7

 تن 7000فرمینگ های پایپ رک و برج های 

 تن 500 ) پونک ( 2و  1 نیمع ی, ااخت و نصب برج های طراح (8

 تن 32متر جرثقیل  36گیالن ارتفاع گرر فوالد  ز یگالوان ی, ااخت و نصب اوله های طراح (9

 متر 20 یال 30تن  32 یال 5 فوق با تناژ یاالن ها یها لیجرثق نصبو  ااخت ، یطراح  (10

 مجتمع دانیال ااتیل ز یااخت و نصب پروژ  اوله گالوان ,ی طراح  (11

 تن  32 فوق با تناژ یاالن ها یها لیجرثق و نصب ااخت ، یطراح  (12

 مراغه ) مراغه ( ماراتانی, ااخت و نصب ب یطراح  (13

  النیفوالد گ یاالن ها و راتوران و ادار ی ، ااخت و نصبطراح  (14

 تن 4500 پروژ  انبار و االن تولید چای دبش, ااخت و نصب ی طراح  (15

بدا   باکو جانیآذربا یدر جمهور AZMDF.CO  ،AZTEXNIKAو  AZFP.CO یو ااخت ااکلتها و اوله ها یطراح  (16

 متر  12 یال 28تن  25 یال 5با تناژ  یو درواز  ا یاقف یها لیجرثق

 های کشور ارمنستان , ااخت و نصب اولهی طراح  (17

 در آلماتی قزاقستان , ااخت و نصب اولهی طراح  (18

 ترش النیگ نیوجز, ااخت و نصب اوله ی طراح  (19

 تن 500 پروژ  دیبا فارمد , ااخت و نصبی طراح  (20

 های شرکت آایا ایم گستر و ااخت و نصب ااز  یطراح  (21



   

 

 تن 2500 تهران شیاین یااخت و نصب پروژ  موقوفه مرو  (22

 تن 4000 پروژ  ثروتی نصب ااخت و  (23

 , طاووس نایدروس, م مجتمع یااخت و نصب پروژ  ها  (24

 مجتمع تفریتی و تجاری مرادآباد ااخت و نصب پروژ    (25

 تن  6500فرمانیه  2و  1برج مریم  ااخت و نصب پروژ   (26

 تن 400پروژ  قوای ایران مال  نصب ااخت و  (27

 تن 1400پروژ  فرو آلیاژ پارس دامغان ، کور  ، کستینگ ، گالری و دی بین  ااخت و نصب  (28

 تن 1300 بیبرج دزاش پروژ  ااخت و نصب  (29

 تن 650پروژ  بهار ن هداری آزاد را  همت  ااخت و نصب  (30

 االن مجتمع صنعتی بهاراتان عباس آباد عالقه مند 600 نصب ااخت و  (31

 کاران جاد  خاوراناالن مجتمع صنعتی آهن 150 نصب ااخت و  (32

 تن 1200 پروژ  هتل لواااننصب  ااخت و  (33

 المپیک ااخت و نصب پروژ   (34

 تن 850ااخت و نصب پروژ  پااداران   (35

 تن  1500 پروژ  آرمانی ااخت و نصب (36

 تن 800ااخت و نصب پروژ  زعفرانیه   (37

 تن 1350ااخت و نصب پروژ  مادر   (38

 تن 500ااخت و نصب پروژ  هروی   (39

 تن 1300ااخت و نصب پروژ  ااختمان رشید   (40

 تن 2000ااخت و نصب پروژ  مجتمع تجاری آفتاب درخشان   (41

 تن 1300 بانک تواعه صادرات یمجتمع مسکون پروژ  ااخت  (42

 صنعت و معدن اراکبانک تواعه  پروژ  ااخت  (43


