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 بخش چهارم  سوابق کاری شرکت

 

 بخشی از سوابق فروش

 تعداد مشخصات فروش  نام کارفرما  ردیف

 3 کیلو کالری در ساعت  300.000دیگ آبگرم  بیمارستان قمر بنی هاشم  1

 2 کیلو کالری در ساعت  500.000دیگ آبگرم  بیمارستان شهدا 2

 2 کیلو کالری در ساعت  500.000دیگ آبگرم  مجتمع تجاری تیراژه  3

 3 ساعت کیلو کالری در   800.000دیگ آبگرم  مجتمع مسکونی افرا  4

 1 کیلو کالری در ساعت  2.000.000دیگ آبگرم  مجتمع مسکونی شهد شکوهی  5

 1 کیلو کالری در ساعت  1.200.00دیگ آبگرم  مجتمع مسکونی پارموند 6

 1 کیلو کالری در ساعت  1.600.00دیگ آبگرم  مجتمع مسکونی افق  7

 2 کالری در ساعت کیلو   2.000.000دیگ آبگرم  مجتمع مسکونی شهید عابدی  8

 2 کیلوگرم در ساعت 250دیگ بخار  بیمارستان خیریه میاندوآب 9

 2 کیلوگرم در ساعت 1000دیگ بخار  بیمارستان امام خمینی )تهران(  10

 2 کیلوگرم در ساعت 750دیگ بخار  بیمارستان بیستون  11

 2 کیلوگرم در ساعت  500دیگ بخار  بیمارستان قمر بنی هاشم  12

 1 کیلوگرم در ساعت 1000دیگ بخار  بیمارستان تامین اجتماعی شهریار  13

 1 کیلوگرم در ساعت 3000دیگ بخار  بیمارستان حضرت معصومه )کرمان( 14

 1 کیلوگرم در ساعت 2000دیگ بخار  بیمارستان طالقانی )اردبیل(  15

 2 کیلوگرم در ساعت 3000دیگ بخار  کارخانه روغن نباتی  16

 2 کیلوگرم در ساعت 4000دیگ بخار  کارخانه قند شکر ریز  17

 2 کیلوگرم در ساعت 8000دیگ بخار  پاالیشگاه پردیس 18
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 اندازیبخشی از سوابق نصب و راه 

 توضیحات سال تعداد مشخصات فروش کارفرما ردیف 

 تحویل شده 1393 6 مخازن تحت فشار )پروژه پخت بتن جاده کرج(  قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء  1

 تحویل شده 1392 1 کیلوکالری در ساعت   200.000دیگ آبگرم ظرفیت  شرکت اسپادانا استیل 2

 +کیلوگرم  400.000دیگ روغنداغ  شرکت تعاونی شیر دالوری  3

 کیلوگرم در ساعت + سختی گیر1000دیگ بخار 

 تحویل شده 1391 1

 کیلوگرم در ساعت   3000دیگ بخار  شرکت گلزار بهمن  4

 ئلدارکو+  منبع کندانس+   سختی گیر

 تحویل شده 1390 1

 کیلوکالری در ساعت  200.000دیگ روغنداغ  شرکت نوین چوب فالیز  5

 منبع تغذیه + ذخیره روغن

 تحویل شده 1390 2

 تحویل شده 1393 1 کیلوگرم در ساعت 3000دیگ بخار  کشتارگاه گلچین طیور  6

 تحویل شده 1392 3 کیلوگرم در ساعت 3000دیگ بخار  صنایع غذایی همدست  7

 تحویل شده 1391 1 کیلوگرم در ساعت + سختی گیر 2000دیگ بخار  شرکت کیک و کلوچه وثوقی  8

 تحویل شده 1394 2 کیلوگرم در ساعت 3000دیگ بخار  شرکت لبنیات دهکده )سمنان(  9

 تحویل شده 1394 4 مخازن تحت فشار )پروژه کارخانه شرکت رهاب( فناوران شرکت مهندسی مشاوره   10

 تحویل شده 1395 1 کیلوگرم در ساعت  2.000.000دیگ روغنداغ  کارخانه شیر مانیزان 11

 تحویل شده 1391 1 کیلوگرم در ساعت  500دیگ بخار  ماشین سازی سپاهان مهر 12

 کیلوکالری در ساعت  400.000و  200.000دیگ روغنداغ  ماشین سازی بشارت  13

 انبساط روغن  مخازن ذخیره + 

 تحویل شده 1392 1

 تحویل شده 1396 1 در ساعت  کیلوکالری 400.000دیگ روغنداغ  ماشین سازی سپاهان 14

 تحویل شده 1396 2 کیلوکالری در ساعت  400.000دیگ روغنداغ  داروی سازی فار ماشیمی  15

 تحویل شده 1396 2 کیلوکالری در ساعت  700.000دیگ آبگرم  مرکزی سپاه ساختمان  16
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 بخشی از سوابق خدمات و تعمیرات

 توضیحات تعداد مشخصات فروش کارفرما ردیف 

 تعمیر کویل  1 کیلوکالری در ساعت  3.000.000دیگ روغنداغ  شرکت لوح سبز  1

 اسید شویی 2 کیلوگرم در ساعت  5.000دیگ بخار   مواد غذایی هودفر  2

 تعویض لوله  1 کیلوکالری در ساعت  600.000دیگ آبگرم  ساختمان مرکزی سپاه  3

 تعمیر کویل  1 کیلو کالری در ساعت  2.000.000دیگ روغنداغ  شرکت آنراکران  4

 کوره و تعویض لوله تعمیر  1 کیلوکالری در ساعت 14.000دیگ بخار  شرکت لوح سبز جنوب 5

 اسید شویی 1 کیلوگرم در ساعت  500دیگ بخار  کیک و کلوچه درنا  6

 تعویض لوله   1 کیلوگرم در ساعت 2000دیگ بخار  داروسازی فارماشیمی  7

 تعویض لوله   1 کیلوگرم در ساعت 2000دیگ بخار  هتل کوثر  8

تعویض درب،بتن ریزی،جوشکاری   1 کیلوکالری در ساعت  4.000.000دیگ آبگرم  نمایشگاه بین المللی  9

 و تست بویلر 

 تعویض لوله و اسید شویی  1 کیلوکالری در ساعت  16.000.000دیگ آبگرم  کمیته ملی المپیک  10

 تعویض رزین و تعمیر کوئل 1 کیلوگرم در ساعت 2.000دیگ بخار  شرکت کاسپین 11

 تعویض لوله و تعمیر کوره  1 کیلوگرم در ساعت 2.000دیگ بخار  شرکت زردانه پارس 12

 تعویض لوله  1 کیلوکالری در ساعت  600.000دیگ آبگرم  بیمارستان امام خمینی  13

 اسید شویی ، تعویض لوله  1 کیلوکالری در ساعت 3.000دیگ بخار  کشتارگاه گلچین طیور  14

 تعویض برجک  1 اریتور دی کود هفت خال شمال  15
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 بخشی از سوابق بازرسی و تائیدیه کار

 تعداد مشخصات فروش  کارفرما  ردیف
 3 دیگ بخار  شرکت پارس خودرو  1

 2 کیلوگرم در ساعت 3.000دیگ بخار  دارو سازی فارماشیمی  2

 2 کیلوگرم در ساعت 3.000دیگ بخار  جهاد کشاورزی  3

 1 کیلوگرم در ساعت 2.000دیگ بخار  هتل کوثر  4

 2 کیلوگرم در ساعت 5.000دیگ بخار  پادگان موشکی نیرو هوایی  5

 2 کیلوگرم در ساعت 7.000دیگ بخار  نیروی زمینی ارتش  6

 1 کیلوگرم در ساعت 3.000دیگ بخار  کارخانه کیک و کلوچه درنا  7

 2 کیلوگرم در ساعت  10.000دیگ بخار  کارتون سازی قرچک  8

 1 کیلوکالری در ساعت 1.600.000آبگرم  دیگ  مجتمع مسکونی افق  9

 1 کیلوکالری در ساعت 2.0000.000دیگ آبگرم   ی مجتمع مسکونی شهید شکوه 10

 1 کیلوگرم در ساعت 5.000دیگ بخار  بیمارستان میاندوآب 11

 2 کیلوگرم در ساعت  500دیگ بخار  بیمارستان سید الشهدا 12

 1 کیلوگرم در ساعت 3.000بخار دیگ  بیمارستان حضرت معصومه )کرمان( 13

 1 کیلوگرم در ساعت 2.000دیگ بخار  شرکت گلدوک البرز گلستان  14

 2 کیلوگرم در ساعت 3.000دیگ بخار  شرکت شیر پارسیان عمید 15
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