
 اجرا
مين تأ

 مواد

سال 

 اجرا
 رديف نام شركت شده محصوالت اجرا محل اجرا توضيحات شده رنگ اجرا

 1 تدبیر فوالد تبریز بتن سخت تبریز سالن تولید سبز 1389 * *

 2 کدبانو)دلپذیر( بتن ریزی کردان سالن تولید __ 1389 _ *

بریزچاپ و رنگ ت سیلر بتن تبریز سالن لیتو گرافی __ 1389 * *  3 

 4 قوطی سازی تبریز بتن سخت تبریز سالن تولید سبز 1390 * *

 5 کد بانو)دلپذیر( بتن سخت کردان سالن انبار قرمز 1390 * *

 6 پرنیان محیار بتن سخت شهرک صنعتی بهارستان سالن تولید سبز 1390 * *

 7 آوا گستر آسیا بتن سخت رشت سالن تولید آبی،قرمز 1390 * *

* * 0139  8 کوشاب غرب ایالم بتن ریزی ایالم حوضچه های اسید __ 

 9 گلنان پوراتوس بتن سخت کردان سالن تولید قرمز 1390 * *

اتوبان کرج 10کیلومتر  سالن تولید آبی 1390 * *  10 کره سالم)لبنیات تهران( اپوکسی ضد اسید 

اتوبان کرج 10کیلومتر  بار انداز و سردخانه آبی 1390 * * کسی،پلی یورتاناپو   11 کره سالم)لبنیات تهران( 

10کیلومتر  سالن انبار خاکستری تیره 1390 * *  12 شرکت مینو پلی یورتان 

 13 پخش رازی کرمانشاه پوشش خود تراز کرمانشاه سالن انبار خاکستری روشن 1390 * *

 14 کد بانو)دلپذیر( آب بندی مخازن کردان مخزن __ 1390 * -

یلیف 1390 * * نگرمپ پارکینگ و پارکی   15 عمران و تولیدی نیرو اپوکسی و بتن سخت مجتمع نرگس مرزداران 

 16 مرکز خرید راهور بتن سخت بلوار مرزداران پارکینگ قرمز و طوسی 1390 * *

 17 سالن همایش راهور مرزداران پوشش دکواراتیو دیوار بلوار مرزداران پارکینگ سالن همایش فیلی 1390 * *

یاسی-نارنجی 1391 * *  18 شرکت آریا کارتن مهر پوشش دکواراتیو دیوار مازندران سالن تولید 

روغن ترمزسالن تولید  فیلی 1391 * *  19 شرکت فومن شیمی پوشش بتن سخت خودتراز رشت 

 20 مجتمع مسکونی دلگشا بتن ریزی و اپوکسی پاسداران رمپ پارکینگ طوسی 1391 * *

،فیلیطوسی 1391 * * سخت،اپوکسی،دیوارپوشفوم بتن،بتن  شریعتی پارکینگ،دیوارطبقات   21 مجتمع تجاری اداری معلم 

 22 مجتمع تجاری نوبخت فوم بتن،بتن سخت نوبخت پارکینگ،بتن طبقات قرمز 1391 * *

 23 باغ موزه بانک مرکزی بتن سخت جنب مترو حقانی انبار پول و بار انداز طوسی 1391 * *

* * 9113  24 بهپرور بتن سخت بیجار سالن تولید سبز،آبی،زرد 

 25 بهپرور بتن سخت اشتهارد سالن تولید قرمز،سبز 1391 * *

 26 تافته آرین بتن سخت رشت انبار طوسی 1391 * *

72 کیش چیپس)مزمز( بتن سخت ساوه سالن تولید سبز 1391 * *  



سالن تعمیرگاه و  سبز 1391 * *

 آزمایشگاه

کوهک(گرمدره)  بتن سخت خودتراز با الک پلی یورتان ، اپوکسی و 

 اپوکسی ضد اسید

شهید قدیری قرارگاه  
82  

جاده مخصوص 14کیلومتر  سالن رنگ ----- 1391 * -- 92 سایپا دیزل سوپر روان کننده   

 30 دانه پاک خزر بتن سخت بهشهر سالن تولید و انبار سبز 1391 * *

آزمایشگاه سالن نارنجی . آبی 1391 * * 13 بهاوند دارو اپوکسی اشتهارد   

23 پارکینگ جنت آباد بتن و اپوکسی جنت آباد پارکینگ و رمپ کرم 1391 * *  

33 سفارت ایتالیا دیوارپوش پلی یورتان فرمانیه سالن همایش نارنجی 1391 * *  

43 سفارت ایتالیا کفپوش پلی یورتان ورزشی فرمانیه سالن ورزشی نارنجی 1391 * *  

53 شیر و لبنیات دامیاران کفپوش اپوکسی ضد اسید شاهرود سالن تولید آبی 1391 * *  

لبنیات پاک شیر و کفپوش بتن سخت و الک ضد اسید میدان فتح سالن پاستوریزه شیر سبز 1391 * *  63  

لیکس شرقف کفپوش اپوکسی ساوه سالن ادویه سبز 1391 * *  73  

نمادیوارپوش  قهوه ای 1391 * * 83 مجتمع مسکونی فومن دیوارپوش و رزین فومن   

93 نساجی پودینه بافت کفپوش بتن سخت فدائیان اسالم کف سالن تولید سبز 1392 * *  

 40 مجتمع مسکونی آفریقا فوم بتن جردن کف طبقات --- 1392 * *

باغ فیض -پونک کف طبقات --- 1392 * * نکمجتمع مسکونی پو فوم بتن و مواد آب بند   41 

24 شرکت کاوه میسا کقپوش اپوکسی ساوه سالن تولید سبز 1392 * *  

ویه انبار کارتن و سالن تس آبی 1392 * *

 آب

 شرکت کیش چیپس کفپوش بتن سخت ساوه
34  

خیابان پسیان -زعفرانیه سقف طبقات عسلی 1392 * * 44 پروژه زعفرانیه الک پلی یورتان   

فدیوار و ک سفید . سبز 1392 * * 54 اهدا دارو الک پلی یورتان و اپوکسی کاسپین   

64 سردخانه بوشهر مواد خودتراز بوشهر کف سردخانه طوسی 1392 * *  

74 پروژه مقدس اردبیلی کفپوش پلی یورتان ورزشی مقدس اردبیلی کف سالن ورزشی فیلی 1392 * *  

ای احمدچ بتن ریزی و اپوکسی هشتگرد کف سالن تولید وانبار سبز 1392 * *  84  

94 لبنیات پاک بتن سخت میدان فتح کف سالن بندینگ آبی 1392 * *  

بژ -سفید 1392 * * میدان الف -زعفرانیه کف سالن ورزشی  کفپوش اپوکسی      -کفپوش پلی یورتان ورزشی  دیپروژه اس   50 

15 فرآورده قشم بتن سخت ماهشهر کف کارخانه طوسی روشن 1393 * *  

25 کیش چیپس بتن سخت ساوه کف سالن تولید سبز 1393 * *  

الک ضد اسید -بتن سخت میدان فتح سکوی دریافت شیر طوسی 1393 * * پاکلبنیات    35  

نستلهشرکت  بتن سخت هراز سکوی بارانداز طوسی 1393 * *  45  

الک ضد اسید-بتن سخت میدان فتح سالن خامه آبی 1393 * * 55 لبنیات پاک   



مزقر -سبز 1393 * * 65 تکسان زرین بتن سخت گرمسار کف کارخانه   

س شرقفلیک اپوکسی ساوه کف سالن تولید سبز 1393 * *  75  

85 قند ورامین اپوکسی ورامین کف سالن تولید سبز 1393 * *  

95 مجتمع تجاری ونک اپوکسی ونک مخزن آب شرب قرمز 1393 * *  

پاکشیدبنیات ل بتن سخت جاده ساوه کف سالن تولید آبی 1393 * *  60 

هکف سالن تولید و محوط فیلی 1393 * * 16 شهدانه بتن سخت قزوین   

26 قوطی سازی طباطبایی بتن سخت قم سالن بسته بندی طوسی 1393 * *  

مسالن فیل –سالن پالت  آبی 1393 * * 36 فرآورده قشم پلی یورتان ماهشهر   

راتخشکبار آ بتن الیافی صفادشت محوطه طوسی 1393 * *  46  

روشا مجتمع تجاری بتن سخت نیاوران پارکینگ طوسی 1393 * *  56  

66 صنایع ورق ایران بتن الیافی رشت کف سالن تولید طوسی 1393 * *  

76 قند سپید بتن سخت نیشابور کف سالن تولید فیلی 1393 * *  

86 فلیکس شرق اپوکسی ساوه کف سالن تولید سبز 1393 * *  

سالن تولیدکف  سبز 1393 * *  69 کاوه میسا اپوکسی ساوه 

07 زمین اسکیت پارمیس بتن سخت تهرانپارس زمین اسکیت زرد 1394 * *  

تهرانخوشگوار  بتن ریزی رشت سالن تولید طوسی 1394 -- *  17  

27 گل صبای آذربایجان بتن سخت قم سالن تولید طوسی 1394 * *  

حسان سپیده نهاوندا بتن سخت نهاوند سالن تولید آبی 1394 * *  37  

47 آذرنوش شکوفه بتن سخت شهرک صنعتی عباس آباد سالن تولید طوسی 1394 * *  

57 گرانول معصوم اپوکسی قم سالن تولید کرم 1394 * *  

67 کوشاب غرب ایالم بتن ریزی ایالم سالن تولید طوسی 1394 * *  

مکوشاب غرب ایال اپوکسی ایالم سالن تولید طوسی 1394 * *  77  

87 کوشاب غرب ایالم بتن ریزی ایالم انبار طوسی 1394 * *  

 79 پارس طیور بتن سخت بهشهر سالن تولید طوسی 1394 * *

08 مرکز خرید کارتیه  بتن سخت یافت آباد تهران پارکینگ طوسی 1394 * *  

18 لبنیات پاک بتن سخت میدان فتح سالن تولید طوسی 1394 * *  

مایشگاهآز آبی 1394 * * نمرکز تخصصی شیمی ساختما اپوکسی شیراز   28  

38 آپادانا نگین قشم بتن سخت قشم پارکینگ طوسی 1394 * *  

48 شمیم پالست بتن سخت کرج سالن تولید سبز 1394 * *  

58 لبنیات پاک بتن سخت میدان فتح سالن تولید طوسی 1394 * *  



ساکاوه می اپوکسی ساوه سالن تولید سبز 1394 * *  68  

78 فرش افشار زرینه بتن سخت میاندوآب سالن تولید زرد 1394 * *  

88 مهرگیاه اپوکسی شهرک صنعتی نصیرآباد سالن تولید سبز 1394 * *  

 89 کیش چیپس اپوکسی ساوه سالن تولید سبز 1395 * *

09 نفیس نخ اپوکسی قزوین سالن تولید آبی 1395 * *  

19 آسان تک چین بتن سخت رشت سالن تولید سبز 1395 * *  

آبی -سبز  1395 * * 29 صنعت آب هیرمند زاهدان بتن سخت زاهدان سالن تولید   

39 الماس قشم بتن سخت قشم پارکینگ طوسی 1395 * *  

49 پارس طیور الک اپوکسی بهشهر سالن تولید نارنجی 1395 * *  

مآپادانا نگین قش اپوکسی قشم رمپ پارکینگ نارنجی 1395 * *  59  

69 قصر درگهان بتن سخت قشم رمپ طوسی 1395 * *  

طوسی -زرد  1395 * * 79 سالن ورزشی پرشیا اپوکسی سعادت آباد سالن بدنسازی   

89 لبنیات پاک اپوکسی میدان فتح سالن تولید طوسی 1395 * *  

 99 شرکت ماران بتن سخت چابهار سردخانه سبز 1395 * *

هسردخانه میو طوسی 1395 * * 010 سرد خانه خورشیدی بتن سخت قم   

110 لبنیات پاک خودتراز میدان فتح سرخانه آبی 1395 * *  

آبی-نارنجی 1395 * * 210 سالن ورزشی پیام مخابرات پلی یورتان زنجان سالن ورزشی   

310 پویا پروتئین بتن سخت شهریار تونل انجماد سبز 1395 * *  

410 صنایع ورق ایران بتن والک بتن شهریار سالن تولید طوسی 1395 * *  

آبی -زرد  1395 * * ندی بسته ب سالن توليد و 

آزمايشگاه و  

فرآورده های غذايی شركت  اپوکسی ساوه

 مزمز
510  

3سایت شماره  سبز 1395 * *  گروه صنعتی نیرو موتور)برند بتن سخت قم 

apachi & modenas) 
610  

ن سختبت تهران پارکینگ طوسی و آبی 1395 * * 710 پارکینگ دردشت   

و قرمز سبز 1395 * * 4سایت   گروه بين المللی كارخانجات  بتن سخت قم 

 آذرخش
810  

091 دریا هوده خلیج فارس بتن سخت بوشهر سالن تولید بژ 1395 * *  

011 پویا پروتئین بتن سخت شهریار سالن تولید و سردخانه سبز روشن و تیره 1395 * *  

الن تولیدس قرمز 1395 * * 111 دام پاک بتن سخت شهریار   

211 قطعه سازان شوکت اپوکسی همدان سالن تولید آبی 1395 * *  



چیتگر -تهران  پارکینگ طوسی 1395 * * برج های هواپیمایی کشوری  بتن سخت 

 نسترن
311  

411 گیتی سالمت آریا بتن سخت قلعه حسن خان سالن انبار سبز 1395 * *  

شنسبز رو 1395 * * 511 نیکان تک ایرانیان بتن سخت شهرک صنعتی پرند سالن تولید   

611 سد و نیروگاه عباسپور اپوکسی 3d مسجد سلیمان استخر - 1395 * *  

711 آریا سیوان جم بتن سخت قم سالن تولید سبز روشن 1395 * *  

آبی -سبز روشن 1395 * *

 روشن

 کیمیای سبز بتن سخت متل قو سالن تولید
811  

191 باشگاه پرشیا پلی یورتان سعادت آباد  سالن TRX طوسی 1395 * *  

 120 لبنیات پاک بتن سخت میدان فتح سالن تولید آبی تیره 1395 * *

112 پویا پروتئین بتن سخت شهریار بارانداز سبز روشن 1395 * *  

212 طلیعه طب توحید اپوکسی شهرک صنعتی عباس آباد Clean room سبز 1395 * *  

312 رونیکا بتن سخت هشتگرد سالن تولید سبز روشن 1395 * *  

412 بهمن پالست پاسارگاد بتن سخت شهرک صنعتی بهارستان سالن تولید سبز روشن 1395 * *  

512 آریا سیوان جم خط کشی اپوکسی قم سالن تولید زرد 1395 * *  

612 یگوراتگروه طراحی داخلی ز اپوکسی بوشهر رستوران زرد روشن 1395 * *  

712 کیش چیپس اپوکسی ساوه سالن تولید آبی روشن 1396 * *  

812 سناتور سیلر شهرک صنعتی جنت آباد سالن تولید بی رنگ 1396 * *  

291 پویا پروتئین بتن سخت شهریار سالن تولید سبز روشن 1396 * *  

شمالکشتارگاه آمل طیور هراز  بتن سخت مالتی آمل سردخانه طوسی 1396 * *  013  

113 پویا پروتئین بتن سخت شهریار محوطه سبز روشن و قرمز 1396 * *  

213 نیکان تک ایرانیان بتن سخت شهرک صنعتی پرند سالن تولید سبز روشن 1396 * *  

313 زمان فنر اپوکسی شهرک صنعتی شکوهیه سالن تولید آبی 1396 * *  

ختبتن س شهریار محوطه سبز روشن و قرمز 1396 * * 413 پویا پروتئین   

513 صنایع غذایی سحر)نیوشه( بتن سخت همدان سالن تولید سبز روشن 1396 * *  

613 سیتی سنتر اکسین شمال اپوکسی آمل شهربازی قرمز 1396 * *  

713 هتل اکسین اپوکسی محمودآباد شهربازی قرمز 1396 * *  

تن سختب بندرعباس سالن تولید و بارانداز سبز و آبی 1396 * * 813 خرما بن جنوب   

 139 صنایع غذایی سورمالی بتن سخت قم سالن تولید سبز روشن 1396 *   *

014 ثانیا طب اپوکسی کرمان Clean room آبی و طوسی 1396 *   *  



114 مروارید صید دیر بتن سخت بوشهر سالن تولید آبی تیره 1396 *   *  

تبتن سخ کاشان سالن تولید زرد 1396 *   *  142 عرقیات به گل 

 143 زمان فنر اپوکسی شهرک صنعتی شکوهیه سالن تولید فنر آبی 1396 * *

 144 پاالیشگاه نفت بهران سیلر بتن خیابان شهید رجایی سالن دپوبشگه بی رنگ 1396 * *

 145 پاالیشگاه نفت بهران خط کشی پلی یورتان خیابان شهید رجایی محوطه زرد 1396 * *

 146 تکاب اتصال دماوند بتن سخت دماوند سالن تولید قرمز 1396 * *

Come bye  پلی یورتان دهکده المپیک فضای فروشگاه طوسی 1396 * *  147  فروشگاه 

 148 جام جهان نما )بلر( سیلر بتن  خیابان ری سالن تولید بی رنگ 1396 * *

شهریور 17 فضای فروشگاه طوسی 1396 * * Come bye  پلی یورتان  فروشگاه    149 

Come bye  پلی یورتان کرج فضای فروشگاه طوسی 1396 * * فروشگاه    150 

 151 فلیکس شرق  بتن سخت ساوه سالن تولید سبز 1396 * *

 152 تزریق طب اپوکسی همدان Clean room سبز و طوسی 1396 * *

www.radpooshesh.com  77972086  -  77950226:       تلفن تماس 


