
 

 

 بسمه تعالی

 شرکت نانو بتن آیریک

 (شهرستانها های اجرا شده تهران وه برخی از پروژ) 

 ردیف

 

 محل پروژه نوع کاربری نوع کار اجرا شده متراژ پروژه

 شهرک غرب -تهران پارکینگ طبقاتی بتن سخت 02222 مجتمع تجاری لیدوما 1

 کوهک -اتوبان تهران کرج طبقاتیپارکینگ  بتن سخت 00222 مجتمع تجاری اداری طوبی 0

 ههیال -تهران پارکینگ طبقاتی و اپوکسی مکانیزهبتن  0222 مجتمع تجاری اداری ملل 0

 مالصدرا -تهران  پارکینگ طبقاتی مکانیزهبتن  12222 مجتمع اداری برزیل 4

پارکینگ طبقاتی و  بتن سخت و اپوکسی 10222 مجتمع تجاری سارا 5

 شهربازی

 رباط کریم - ساوهاتوبان 

 شهر قائم پارکینگ طبقاتی بتن سخت 6222 مجتمع تجاری میالد قائم 6

 اتوبان حکیم غرب -تهران پارکینگ طبقاتی بتن سخت 0222 مجتمع مسکونی مروارید غرب 7

 مجیدیه -تهران پارکینگ بتن سخت 1122 میوه تره بار 8

بتن بتن سخت و  10222 پاک چوب 9

 مکانیزه

شهرک صنعتی -اهواز محوطه انبار و

 شوش دانیال

بتن بتن سخت و  112222  ن چوبنوی 12

 مکانیزه

صنعتی  شهرک -اهواز سالن های تولید و محوطه

 0شماره 

 جاده بیضاء -شیراز سالن بتن سخت 07222 پادگان شهید بهشتی ندسا 11

 صنعتیشهرک  -آبادان سالن تولید بتن سخت 4522 شرکت حالل صنعت اروند 10

پلی  - مکانیزهبتن  12222 شرکت کوه یخ 10

 سیلر -یورتان

کریم به سمت  جاده رباط سردخانه

 شهریار

 فسا -شیراز سالن تولید، سردخانه بتن سخت 0222 سوغات سرای زرشناس 14

 شهرک صنعتی عباس آباد سالن تولید مکانیزهبتن  1852 ماشین سازی حداد 15

 شهرک صنعتی مامونیه سالن تولید مکانیزهبتن  1822 آریا سطح تهران 16
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 ردیف

 

 محل پروژه نوع کاربری ار اجرا شدهنوع ک متراژ پروژه

 - مکانیزهبتن  1022 قالبهای صنعتی سایپا 17

 اپوکسی

جاده مخصوص  -تهران سالن تولید

 کرج

 شهرک صنعتی نظرآباد سالن تولید و سردخانه اپوکسی -بتن سخت 4522 صنایع برترآتی 18

 شهرک صنعتی عباس آباد سالن تولید و محوطه مکانیزهبتن  18222 زرد شمشال 19

 شهرک غرب -تهران پارکینگ طبقاتی خط کشی ترافیکی 1222 بانک پارسیان 02

 طالقانی -تهران پارکینگ طبقاتی خط کشی ترافیکی 1522 بانک صادرات 01

 جاده قدیم کرج -تهران سالن خط کشی ترافیکی 1822 دی جی کاال 00

 جاده قدیم کرج -تهران سالن اپوکسی 422 شرکت شیالت 00

 نفده -ارومیه  سردخانه بتن سخت 5222 شرکت شیرین سیب 04

 نقده -ارومیه سردخانه بتن سخت 0722 شرکت جنیده 05

 سقز -کردستان سردخانه بتن سخت 0622 تنی آریا 0222شرکت  06

 جاده اراک -قم سالن مکانیزهبتن  522 بیمارستان امام رضا 07

 عسلویه محوطه مکانیزهبتن  022 نیروگاه برق نتن 08

 قزوین سالن بتن سخت 0622 المللینمایشگاه بین  09

 مرودشت -شیراز سالن موزه بتن مالتی 722 موزه تخت جمشید 02

و  مکانیزهبتن  9822 داروسازی بایر افالک 01

 اپوکسی

 ازنا سالن تولید

 ازنا سالن تولید مکانیزهبتن  1822 فوالد ازنا 00

 آبادشهرک صنعتی نظر  سالن تولید بتن سخت 0622 برق پارس 00

 شهرک صنعتی نظر آباد سالن تولید مکانیزهبتن  1152 پرمیس 04

 تهران اول جاده دماوند تعمیرگاه اپوکسی 722 نمایندگی کرمان موتور 05

 شهرک صنعتی کازرون سالن تولید مکانیزهبتن  1822 کویر موتور 06

 شهرک صنعتی کازرون سالن تولید بتن سخت 1422 گوشتیران 07

 شیراز سالن تولید بتن سخت 1542 زمزم 08

 شهید رجایی جایگاه سوخت بتن سخت 1042 جایگاه گلشن 09

 قم جایگاه سوخت بتن مکانیزه 1752 جایگاه نگین آسیا 42

 جاده اراک -قم جایگاه سوخت بتن مکانیزه 1822 جایگاه ماهان تندیس 41

 قم جایگاه سوخت بتن مکانیزه 722 جایگاه مارال ستاره 40
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 ردیف

 

 محل پروژه نوع کاربری نوع کار اجرا شده متراژ پروژه

 چرمشهرشهرک صنعتی  سالن بتن مکانیزه 0602 سبز آوند 40

 پرند سالن بتن سخت 1062 مجموعه تفریحی پرند 44

 مکانیزهبتن  0422 آبلیمو عباس )نخل بستان( 45

 واپوکسی

 شهرک صنعتی شوشتر دیسالن تول

 منطقه ویژه ماهشهر سالن اپوکسی p.k 5922شرکت  46

 آمل سالن بتن سخت 622 لبنیات کاله 47

 بندرعباس سالن بتن سخت 1452 لبنیات کاله 48

 احمدآباد مستوفی -تهران سالن بتن سخت 982 لبنیات کاله 49

 بازار -تهران سالن ورزشی مکانیزهبتن  622 اداره امور مالیات 52

 ایالم سالن بتن سخت 422 لبنیات کالبر 51

 المرد سالن مکانیزهبتن  6222 پتروشیمی گاز پارسیان 50

 شهرک صنعتی پرند سالن بتن سخت 522 ریحان خوراک 50

 شهرک صنعتی صفادشت دیسالن تول مکانیزهبتن  4222 طرح توسعه اجرا 54

 جاده اشتهارد سالن مکانیزهبتن  01222 پرندهای آبی 55

 شیراز سالن بتن سخت 0222 پادگان نیروی دریایی ولیعصر 56

 شهرک صنعتی بهارستان محوطه مکانیزهبتن  0022 نیلپر 57

 شیراز دیسالن تول بتن سخت 4222 نیرو ترانس 58

 شهرک صنعتی اشتهارد سالن تولید اپوکسی 4022 تجهیز طب بارمان 59

 شهرک صنعتی اشتهارد دیسالن تول بتن سخت 5222 آلیاژ پردازان 62

 شیراز دیسالن تول بتن سخت 022 سیم الکی 61

 اتوبان آزادگان دیسالن تول بتن سخت 4522 ایران خودرو دیزل 60

 فسا -شیراز سالن تولید و سرخانه بتن سخت 1822 سوغات زرشناس 60

 شریعتی -تهران  پارکینگ مسکونی بتن سخت 045 آقای عسگری 64

 بلوار خلیج فارس –شیراز  سالن بتن سخت 5722 ثری نژاداپادگان  65
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 ردیف

 

 محل پروژه نوع کاربری نوع کار اجرا شده متراژ پروژه

 میدان صنعت –هشتگرد  پمپ بنزین بتن سخت 502 پمپ بنزین قاسمی 66

روبروی شهرک  –اشنویه  سردخانه بتن سخت 522 سردخانه شنوسیو 67

 صنعتی

 ولنجک –تهران  پارکینگ طبقاتی بتن مکانیزه 0022 پروژه هوما 68

 زعفرانیه -تهران  پارکینگ مسکونی بتن سخت و سیلر 482 آقای محمدی 69

 الهیه –تهران  پارکینگ  بتن مکانیزه و اپوکسی 702 معماران تجارت آفتاب 72

 اندیمشک تولیدسالن  بتن سخت 662 حلواشکری عقاب 71

 جردن –تهران  پارکینگ بتن سخت 722 پروژه گلشهر 70

 بزرگراه حقانی –تهران  پارکینگ اپوکسی 622 آقای امیری پور 70

 اندیمشک سالن تولید بتن سخت 10222 مهردشت کرخه 74

 دزفول سالن تولید بتن مکانیزه 5022 رحمت تجارت ماندگار 75

 دزفول سردخانه مکانیزهبتن  752 سردخانه یلداش 76

و  کفپوش مالتی ضد اسید 0022 فراز باتری 77

 رنگ ضد اسید دیواره ها

 خوانسار سالن تولید

 شهرک شهیدباقری -تهران پارکینگ  بتن سخت 6022 برج های سفید 78

کفپوش اپوکسی و رنگ  022 برج های سفید 79

 اکریلیک دیوار

 شهرک شهیدباقری -تهران پارکینگ

بتن مکانیزه و کفپوش  622 صباباتری 82

 مالتی ضد اسید

 جاده شهریار سالن تولید

 دزفول سالن تولید و محوطه بتن سخت و بتن مکانیزه 0522 اطمینان گستر زرین 81

 جاده رباط کریم به شهریار سردخانه اپوکسی 422 کوه یخ 80

 جاده ساوه محوطه بتن مکانیزه 752 بنگاه آهن رزمجو 80

 دزفول محوطه بتن مکانیزه 1022 کشاورزی جلگه دز 84

شهرک صنعتی  –اصفهان  محوطه بتن مکانیزه 18522 اترکخمیر و کاغذ صنایع  85

 فوالد

 شورآباد سالن تولید بتن مکانیزه 0122 باران تجارت 86

 شهرک صنعتی گرمسار تولیدسالن  بتن سخت 8222 بهین سازان نو اندیش 87
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 ردیف

 

 محل پروژه نوع کاربری نوع کار اجرا شده متراژ پروژه

 شهرک صنعتی گرمسار سالن تولید بتن سخت 0122 مهندس کالتی 88

 نیاوران -تهران  پارکینگ بتن مکانیزه 0522 پروژه نخجوان 89

 دزفول و محوطه سالن تولید بتن سخت 15222 سریر پالست 92

 جاده شهریار سالن پلی یورتان 1722 صبا باتری 91

شهرک صنعتی  –اصفهان  سالن اپوکسی 6222 صنایع خمیر و کاغذ اترک 90

 فوالد

 جردن -تهران  پارکینگ بتن مکانیزه و اپوکسی 8422 نسیم صبا پروژه 90

 سلطانیه -زنجان  سالن تولید بتن سخت 4222 شفق باران 94

 دولت –تهران  پارکینگ بتن سخت و اپوکسی 1022 پروژه دولت 95

سه راه  –جاده شهریار  سالن کفپوش بتنی پلیمری 522 صبا باتری 96

 آدران

 شهرک صنعتی اندیمشک سالن بتن سخت 1122 زرگان آریانا سبز 97

 شهرک صنعتی گرمسار سالن بتن سخت 5022 باتیس 98

 شهرک صنعتی خوارزمی محوطه بتن مکانیزه 0222 آسه تجارت آسیا 99

کفپوش بتنی پلیمری و  0222 ساختمانیپروژه  122

 بتن سخت

 خیابان بهشتی –تهران  پارکینگ

 شورآباد سالن بتن مکانیزه 4222 واریو 121
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