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گروه شیواسپ با بيش از بيست سال سابقه در صنايع دريايي ،نفت ،گاز ،پتروشيمي و دارا بودن دفاتر فني،
مهندسي ،خدماتي و تجاري در كشورهاي ايتاليا ،كانادا ،چين ،امارات متحده عربي ،ترکيه و ايران با كادر مجرب
فني و متخصص ،آماده مشاوره فني ،نصب و راه اندازي  ،تعمير و نگهداري ،حمل و نقل دريايي ،مبارزه با
آلودگي هاي نفتي دريايي ،انجام بازرسی و تعميرات زيرآبی و ارائه دهنده كاملترين مجموعه تجهيزات دريايي
و صنعتی از منابع معتبر جهاني جهت صنايع كشتي سازي ،شركتهاي كشتيراني ،بنادر ،پايانه ها ،سكوهاي نفتي
و همچنین فعالیت در زمینه عایقهای  EPDMدر ایران می باشد.
شرکت شیواسپ به عنوان نماینده انحصاری و بزرگترین وارد کننده عایقهای  AEROFLEXیک عایق
االستومری برودتی و حرارتی سلول بسته ،در ایران می باشد و تاکنون با رزومه ای پربار ،افتخار انجام پروژه
های متعددی در زمینه عایق کاری در سطح کشور را داشته است .این محصول به عنوان بهترین و با کیفیت
ترین عایق به دلیل عدم ریزش ناشی از ارتعاشات ،ذخیره سازی بهینه انرژی و جلوگیری از ایجاد مشکالت
ناشی از میعان ،سازگاری با استانداردهای زيست محيطي  ،آتش نشانی  ،عدم سرطان زایی و نصب آسان و
سريع و بسیاری از مزیت های دیگر به عنوان بهترین جایگزین برای عایقهای مرسوم سنتی از قبیل پشم شیشه
 ،پشم سنگ  ،پلی یورتان و  ...می باشد.
صنایع پلیمری شرق با نام تجاري بین المللی  AEROFLEXاز سال  1978تولیدات خود را در زمینه ساخت و
فروش انواع ورق های پالستیک  ،فلز  ،لوازم یدکی وسایل نقلیه  ،چسب های درزگیری و محصوالت روکشی،
آغاز کرد و در سال  1995با همکاری شرکت آمریکایی  AEROFLEXتولیدات خود را افزایش داد و توانست
مطابق با استانداردهای جهانی محصول خود را به باالترین کیفیت معرفی نماید .هم اکنون تولیدات خود را در
سرتاسر جهان ( اروپا  ،آمریکای شمالی و جنوبی  ،آفریقا ،استرالیا ،خاورمیانه ،آسیا ) توزیع می کند.

صنایع پلیمری شرق با نام تجاري بین المللی Aeroflexبا مساحت یک میلیون متر مربع
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خواص فیزیکی و شیمیایی عایق های سلول بسته  AEROFLEXنوعی از قابلیت های بدست آمده بر طبق
روش های آزمایشی پذیرفته شده را ارائه می دهد .در هر مرحله از شروع مواد خام گرفته تا آزمایش های
ترکیبی و شیمیایی کنترل دقیقی را بر کیفیت این محصول دارند .تمامی این آزمایش ها در البراتوارهایی با
تجهیزات پیشرفته انجام می شوند .تحقیقات و توسعه دائمی AEROFLEX ،را به عنوان محصول با کیفیت باال
و قیمت مناسب معرفی می کند که کنترل کیفی و رضایت مشتریان را تضمین می کند.
عالوه بر عایق کاری سیستمهای حرارتی و برودتی مرکزی شامل ( لوله کشی آب سرد و گرم ،کانالهای هوای سرد
و گرم  ،مخازن  ،لوله های انتقال سیاالت و گازها در صنایع مختلف نظیر نفت ،گاز ،پتروشیمی ،شیمیایی ،خودرو
سازی ،نیروگاهی ،کشتی سازی ،هواپیماسازی ،داروسازی و ساختمان) کاربرد وسیعی در سیستم HVAC & R
در ساختمان ها ،کارخانجات ،و صنایع با استاندارد بین المللی باال را داشته است .
قسمتی از خصوصیات برجسته عایقهای برودتی و حرارتی  AEROFLEXبه شرح ذیل می باشد:
 AEROFLEX-1از ماده خام اصلی (  EPDM ( Ethylene Propylene Diene Monomerتهیه و ساخته شده
است  .این فرموالسیون منحصر به فرد ،باعث ایجاد مزایای آشکار در مقایسه با دیگر عایق های انعطاف پذیری
شده است که از مواد خام  TPE ( Thermo Plastic Elastomeric) , NBR / PVCتهیه می شوند و  EPDMبه
دلیل ساختار سلول بسته آن توان نفوذ مقدار ناچیزی از بخار آب را تضمین کرده و از جذب  ،نفوذ و انحالل با
آب جلوگیری می کند و در برابر شرایط نامناسب جوی ،رطوبت ،مواد شیمیایی و گازهای خورنده مقاومت بسیار
باالیی دارد و در برابر نورخورشید ،حرارت باال و گاز ازن بسیار مقاوم است.
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 AEROFLEX-2در سطوح داخلی و خارجی دارای پوسته متراکم با ضخامت یکسانی می باشد که مقاومت
باالی این عایق ها در برابر رطوبت و نفوذ خیلی پایین بخار آب ،جذب آب بسیار پایین و ضریب هدایت حرارتی
()K-Valueثابت را در زمان استفاده تضمین می کند که باعث استحکام و پایداری آن در تمام مدت عمرش می
باشد .یکی از دالیل این استحکام غیر قطبی بودن آن است که نسبت به مولکول های آب قطبیت متفاوتی دارد
از این رو با آب واکنشی نشان نمی دهد.
 -3عایقهای لوله ای و ورقه ای به دلیل خواص  EPDMدر دماهای خیلی پایین (  )-40 C⁰قابل انعطاف می باشد و
برای کارکردن در فصل زمستان بدون نیاز به گرم کردن عایق ها قبل از نصب بسیار مناسب است  .با توجه به شرایط
فوق AEROFLEXهمچنین در فصل تابستان با دماهای باالی موجود ()125C⁰قابل اجرا می باشد .بنابراین دامنه
حرارتی در دماهای بین  - 200تا  +125درجه سانتیگراد را دارا می باشد.
-4ساختار غیرقطبی این عایقها با یک محور اشباع پلیمری یکی دیگر از ویژگی های بارز آن است که نتیجه
آن مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش ( ،)UVشرایط جوی و عدم جذب رطوبت می باشد که در مقایسه با
 NBR/PVCیا فوم های پلي اتيلن که در مدت کوتاهی ترک خورده و از بین می روند  ،طول عمر عايق هاي
 EPDMدر فضاي بسته باالي  30سال و در فضاي باز بدون روكش باالي  10سال مي باشد..

 AEROFLEX -5مقاوم به مواد شیمیایی  ،اسیدها و بازها می باشد و از هیچ  PVCتشکیل نشده است و
استفاده از هیدروکسید آلومینیوم سبب شده است تا هنگام به وجود آمدن احتراق با آزاد کردن آب ()H2O
حتی در حرارت های  527تا  1112درجه فارنهایت ،قابلیت خود خاموش شوندگی و عدم اشتعال را دارد .با
در نظر گرفتن توان عدم شعله ور شدن AEROFLEX ،کمترین میزان دود را تولید می کند ،بنابراین گازهای
سمی که هنگام دود به وجود می آید دیگر نیازی به خفه کردن و یا ممانعت از این دود ها نخواهد بود .و طبق
استانداردهای  , JIS K 6911 , UL -94VO , ASTM E 84 25/50عدم شعله ور شدن  EMPA Class 5.3قابلیت
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ضد شعله و ضد دود و غیر سمی بودن آن را دارد حال اینکه عایق های دیگر برای به تأخیر انداختن حریق
از هالوژن های شیمیایی مانند کلرین و برمین استفاده می کنند که بطور کل سم های کشنده ای می باشند.
عایقهاي  EPDMعاری از گازهای  CFCمی باشد که گاز اصلی آن را نیتروژن تشکیل داده که بسیار طبیعی
می باشد و برای محیط سمی و مضر نیست و هیچگونه حساسیتی برای پوست و سیستم تنفسی ندارد .
به طور کلی ثابت شده است که گاز سمی نیتروزآمین می تواند باعث ایجاد بیماری سرطان شود .از این رو استاندارد
 ASTME 84−25/50عالوه بر نظارت بر ایجاد حریق و شعله ور شدن ،تراکم دود و گازهای سمی را نیز تحت کنترل
خود قرار داده است .در اکثر اتفاقات آتش سوزی ،دود و گازهای سمی بیشتر از خود آتش باعث تلفات می شود .در
موارد متعدد ثابت شده است طی سوانح آتش سوزی قربانی ها به دلیل عدم آگاهی از اینکه دودها و گازهای سمی به
وجود آمده می تواند خطر بیشتری برایشان داشته باشد جان خود را از دست می دهند .برای دریافت این استاندارد
مقدار شعله در فضای اتاق  24فوتی ،انتشار حریق و همینطور حجم تراکمی دود و گازهای سمی اندازه گیری شده،
نباید به طور نسبی از  25/50بیشتر باشد ( .عایق  EPDMدارای استاندارد  ASTM E 84می باشد ) .
 -6عایق از جنس  EPDMدر دسته مواد غیر قطبی طبقه بندی شده که در مورد انحالل با آب بسیار پایدارند
در حالیکه  NBR/PVCدر ردیف مواد قطبی طبقه بندی گردیده و با توجه به اینکه آب هم جزء ترکیبات قطبی
است به آرامی در آن حل شده و موجب تخریب عایق می شود .در ادامه ارتباط  ،عایق های  NBR/PVCبا آب
یا بخار آب از بین می رود و ضریب انتقال حرارت آن باال رفته که باعث اتالف حرارت و پوسیدگی لوله می شود
ولی  AEROFLEXاز جنس  EPDMبدون تغییر ،پایدار باقی می ماند.
 -7این عایقها مناسب برای جذب موثر صدا می باشد .ضخامت 20میلیمتر آن می تواند شدت صوت را تا 27db
کاهش دهد .همینطور دارای انعطاف پذیری و ظاهری تمیز و نصبی آسان می باشد.
 -8از دیگر ویژگیهای آن جلوگیری از ایجاد خوردگی زیر عایق در لوله و مخازن است .همچنین دیگر نیازی به
پوشش های فلزی در محیط های باز ندارد .
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-9عایق های  NBR / PVCبا توجه به ساختار مولکولی شاخه ای از خود بوی پروتئین مانند متصاعد می کنند
که این امر باعث جذب قارچها و حمالت حيوانات موذی می شود  .ولی در عایق های  EPDMباتوجه به ساختار
مولکولی اشان مقاومت بسیار زیادی در برابر رشد قارچها و حمالت حيوانات موذی دارند.
 -10سولفور باعث زنگ زدگی یا پوسیدگی مس می شود و یا به شکل سولفات مس به وجود می آید .هنگامی
که سولفور به طور کامل در حین فرایند تجزیه نشود  ،باعث ترک و سخت شدن تیوپ های مس می شود.
 AEROFLEXاز مقدار ناچیزی سولفور استفاده می کند که باعث زنگ زدن مس یا استیل نمی شود.
عایقهای  AEROFLEXدر اشکال رولی  ،شیت و لوله ای تولید می گردد
ضد شعله و دود :
عایق های  AEROFLEXاز جنس  EPDMدارای باالترین استاندارد های آتش به شرح ذیل می باشد :
٭ ASTM E 84 25/50
٭ UL – 94 class VO
٭ JIS K 6911عدم شعله ور شدن
٭ EMPA 5.3
٭ ASTM D 635
با درنظر گرفتن توان عدم شعله ور شدن  AEROFLEX ،کمترين ميزان دود را توليد می کند.
عایقهای  AEROFLEXشیت پیش ساخته و برش خورده
عایق های ورقه ای در سایزهای" 36" × 48اینچ و ضخامتهای  3الی  50میلیمتر" 1/8تا " 2و 0. 5m × 2m
می باشد .این عایقها از کاهش گرما در لوله های بزرگ  ،مخازن  ،چیلرها  ،کانالهای هوا و لوله های انتقال سیاالت ،کاربرد
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ورق های برش خورده در سایزهای بزرگ به ترتیب از  4اینچ به باال ( به ضخامتهای  1/2اینچ تا  2اینچ و طول
 48اینچ در دسترس می باشند ) .تولید این سری از عایقها به دلیل عدم ضایعات ،آسانتر و مقرون به صرفه
تر می باشند .عالوه بر این عایقهای ورقه ای برش خورده به صورت ضخیم با پوسته های صاف و متراکم تولید
شده اند و همچنین این ورق ها با مزیتهای خاص خود مقاومتی وسیع در برابر جذب آب و نفوذ بخار آب دارد.
عایق های رولی AEROFLEX
این نوع عایق ها بسیار مناسب جهت عایق کاری انواع کانال ها و مخازن  ،لوله ها ،
کلکتورها و  ...می باشند.
همه عایق ها از موادی یکسان برای انواع لوله و لوله کشی ساخته شده اند .عایق
های رولی قابل ارائه با انواع روکش ها با کاربردهای متفاوت می باشند .عایقهای
رولی از سایز  6الی  25میلیمتر معادل  1/4اینچ تا  1اینچ ضخامت و عرض 1
یا  1/20متر می باشد.
عایق های رولی  AEROFLEXدر انواع :
 عایق های رولی از جنس  EPDMبا روکش آلومینیوم  230میکرون AL-CLADساخت کشور اتریش ( جهت استفاده در فضاهای باز و موتورخانه ها با مقاومت
بسیار باال در مقابل اشعه  UVخورشید ،ضربات مکانیکی و مواد خورنده  ،مناسب
جهت مخازن  ،لوله های سایز باال ،کانالهای هوا ( گرد و چهار گوش )
 عایق های رولی با روکش های آلومینیوم  200 ، 130و  230میکرون مسلح بهفایبر گالس نسوز ( جهت استفاده در فضاهای باز و موتورخانه ها با مقاومت بسیار
باال در مقابل حریق ،اشعه  UVخورشید ،ضربه و مواد خورنده موجود در محیط ،
انعطاف پذیر بودن آن در مقابل نوسانات دمایی و انقباض و انبساط ناشی از آن و
تحمل دمای  125درجه سانتی گراد است .این عایق ها در کنار کوره ها ،خطوط لوله یا
مخازنی که دمای سیال داخل آن دائم ًا در حال تغییر می باشد کاربری فراوانی دارد.
 عایق های رولی پشت چسب دار ( جهت کاهش هزینه های نیروی انسانی و تسریع و تمیزی کار نصب واطمینان از اتصال بی عیب و نقص عایق به سطح کانال و لوله  ،ابداع گردیده است )
عایق های لوله ای AEROFLEX
عایق های لوله ای از جنس  EPDMبا ساختار سلولی بسته در انواع سایز ها و
ضخامت ها به صورت شاخه ای قابل ارائه می باشند .این نوع عایق جهت عایق کاری
انواع لوله های ُ
تأسیساتی ،ساختمانی ،نفت ،گاز ،پتروشیمی ،صنعتی و سیستم های
تهویه مطبوع به کار می رود .عایقهای لوله ای و ورقه ای در دماهای پایین -200
درجه سانتیگراد و در دماهای باال  125⁰سانتیگراد قابل اجراء می باشد .بر طبق این
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عملکرد دمایی ،هیچ تأثیری بر فرایند حرارتی و نفوذ بخار آب نخواهد گذاشت .عایقهای لوله ای از سایز " 1/4
تا سایز " 6 ( 5-1/2تا  140میلیمتر ) در ضخامت های  38 ، 32 ، 25 ، 19 ، 13 ، 10و  50میلیمتر می باشد
و برای انواع لوله های مسی و فوالدی کاربرد دارد.
از دیگر محصوالت جانبی جهت نصب عایق های AEROFLEX
چسب  Aerosealجهت چسباندن عایقها :

این چسب با فرموالسیونی مخصوص و مستحکم جهت نصب و اتصال عایقهای ، AEROFLEXهمچنین مناسب برای
انواع مواد از قبیل فلز ( رنگ شده  ،غیر رنگ شده )  ،سطوح چوب پنبه ای  ،فوم پلی یورتان  ،ورق های، PVC
فورمیکا ،سطوح مالمین و ورق های پالستیکی می باشد .مقاوم در برابر بخار آب و همه نوع آب و هوا می باشد .
همینطور از نفوذ آب و رطوبت جلوگیری می کند .مقاوم و پایدار جهت اتصالت طوالنی مدت بین مواد است.
نوار  Protapeبصورت خود چسب برای محافظت بیشتر از محل اتصال درز لوله ها و ورق ها.

نوار  PROTAPEاز جنس  EPDMبصورت خود چسب برای محافظت بیشتر در برابر رطوبت و جلوگیری از
نفوذ بخار آب از محل اتصال درز لوله ها و ورق ها با کارایی و قابلیت انعطاف پذیری باال مورد استفاده قرار می
گیرد . .در سایزهای  0/6mm×2/5cm×25mو  0/6mm×5cm×25mموجود می باشد.
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نوار اسفنجی  Aerotapeبصورت خود چسب برای پیچیدن دور زانو  ،شیر فلکه ها و اتصاالت
این نوار بصورت خودچسب برای پیچیدن دور زانو  ،شیر فلکه ها و اتصاالت انعطاف پذیر با کارایی باال از مواد
االستومریک عایقهای سلول بسته  AEROFLEXساخته شده اند.
این نوار در سایزهای  3mm×5cm×9/1mو  6mm×5cm ×5mموجود می باشد.

نوار درزگیر اسفنجیEscotape
بصورت خود چسب برای درزگیری اتصاالت بین فلنج کانال و داکتها
،جایگزین نوار نسوز در سایز 5mm×2cm×10mمی باشد.

نوار  Aeroflangeجهت عایق کاری روی فلنج کانال هوا
این عايق به صورت خود چسب بر روی داکتها و فلنج ها نصب می شود .مواد تشکیل دهنده و همینطور وضعیت
فیزیکی و تکنیکی آن همانند دیگر محصوالت  AEROFLEXمی باشد.

www.aeroflex.co.th
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رنگ  Aerocoatجهت رنگ کردن عایقها در  12رنگ

این رنگ مایع بر اساس یک فرموالسیونی دقیق بر پایه اکرلیک (از جنس آسترهای پلیمریزه های اکرلیک
شفاف) و اموالسیون ( ذرات ریز چرب محلول ) تشکیل شده است مقاوم و محافظ در برابر اشعه های ماوراء
بنفش ،خورشید و شرایط ناسازگار جوی می باشد .دارای خواص کشیدگی بیشتر از  %400با چسبندگی قوی
که قادر است بدون هیچ مشکلی ( پوسته شدن و  ) ...با ماندگاری طوالنی و استحکام روی سطوح را پوشش
دهد .همچنین این رنگ تضمین می کند ،در صورت فشردگی بر عایقها ،هیچ نوع خراشیدگی بر روی سطح عایق
به وجود نمی آورد .وزن آن  1kgدر قوطی می باشد.
مزیت عایق االستومری از جنس  EPDMدر مقایسه با عایق از جنس NBR / PVC

فرآورده NBR/PVC

EPDM – AEROFLEX

مشخصات

 PVC+NBRدارای پیوندهای دوگانه زیادی در الیه است

تعداد پیوندهای دوگانه کم در ساختار مولکولی یک الیه

ماده خام

اکریلونیتریل (وینیل سیانید +پلی وینیل کلراید)

منومرهای اتیلن پروپلین

نام های شیمیایی مواد خام

هر مارک دارای غلظت متفاوتی است ولی بیشتر آنها در محدوده  8-2/5پوند است.

 6 - 3پوند

غلظت ( چگالی )

ساختار سلولی بزرگتر و ناهموار

ساختار سلولی بسته

ساختار سلولی

تراکم در سطح خارجی ولی الیه نازک در سطح داخلی

سطوح متراکم داخلی و خارجی

ظاهر داخل و خارج تیوپ های عایق

قطبی ( مولکول ها دارای قطبش یکسانی نسبت به آب هستند )

غیر قطبی

قطبش به آب

ضعیف

عالی

مقاومت نسبت به  UVو آب و هوا

 -40تا  +120درجه سانتیگراد

 -200تا  +125درجه سانتيگراد

محدوده دمایی

مقاومت کم در برابر خوردگی و زنگ زدگی

مقاومت خیلی خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی

زنگ زدگی مس و استیل

هر مارک خاصیت جذب آب مخصوص به خودش را داراست در محدوده  5 -20درصد وزن

کمتر از  3درصد

جذب آب

هر مارک نفوذ پذیری متفاوتی نسبت به آب دارد در محدوده 10-30 inch-perm

10 perm-inch

نفوذ پذیری بخار آب

از محدوده  1kتا 7k

10000

مقاومت رطوبتی

بیشتر عایقهای الستیکی دارای نیتروزآمین هستند
که باعث بروز سرطان می شود

طبق تست استاندارد  FDA USدارای هیچ نیتروز آمینی
نمی باشد.

محتوای نیتروز آمین

تعداد کمی از تولید کنندگان  NBR/PVCاستانداردهای UL94-VO
 ASTM E- 84 25/50را دارا هستند.

دارای استانداردهای UL94-VO
ASTM E-84 25/50

شعله وری  ،دود  ،تراکم و
سمی بودن
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مقایسه فنی عایق  AEROFLEXاز جنس  EPDMبا سایر عایق های متداول

رديف

مشخصات

AEROFLEX

پشم شيشه

پشم سنگ

پلی يورتان

1

نفوذآب و رطوبت

مقاومت بسیار باال

بسيار نفوذ پذير

بسيار نفوذ پذير

نسبتا مقاوم

2

ريزش ذرات آالينده

بدون ذرات

بسيار سمی و آالينده

سمی و آالينده

دارای ذرات به ميزان کم

3

اشتعال زايی

خود خاموش شونده

اشتعال زا

نسوز

اشتعال زا و بسيار سمی

4

توليد دود و گازهای سمی

عدم ایجادگازهای سمی
CFC , HCFC
ودانسیته دود بسیار پایین

گازهاي سمي

بدون دود

بسيار دودزا و سمی

5

ضريبمقاومتدرمقابلجذببخارآب)(μ

10000

1

1

2000

6

دانسیته

50/90 kg/m3

10 / 12 / 16 / 20 kg/m3

30 / 80 / 100 / 128

30 kg/m3

7

ايجاد خورندگی روی لوله ها

بدون خورندگی

خورندگی شديد

نسبتا خورنده

خورندگی کم

8

سرعت نصب

بسيار سريع

دارای چند مرحله

دارای چند مرحله

بسيار کند

9

عوارض و ايجاد امراض براي نصاب و
مصرف کننده

بدون عوارض

توليد سرطان و بيماری ريوی
سيليکوز

توليد بيماری ريوی سيليکوز

بدون عوارض

10

سرويس دهی

عايق سرد و گرم و صوتی

در برودت بسيار ضعيف و در
حرارت متوسط

عايق گرم و صوتی

عايق سرد

11

عمر مفيد

باالی  30سال

کمتر از  5سال

حدود  10سال

حدود  10سال

12

ميزان صرفه جويی در مصرف انرژی

 70%تا  90%با توجه
ضخامت بکار رفته

 %25تا %40

50 %

70 %

13

مقاومت در مقابل شرايط بد آب و هوا
و  UVو رطوبت

بسيار باال

به سرعت متالشی ميگردد

در مقابل آب بسيار ضعيف

نسبتا مقاوم

14

تغيير شکل روکش

در صورت ايجاد ضربه تغيير
شکل داده و ضخامت عايق
در آن ناحيه کم می شود

در صورت ايجاد ضربه روکش
مربوطه تغيير شکل داده و عايق
پودر ميشود و ريزش ميکند

15

امکان و سرعت تعميرات عايق

نياز به خريد عايق و روکش و
تجديد عايق کاری -مشکل

نياز به تخريب کامل و تجديد
عايق کاری

در صورت ايجاد فشار و نيرو در صورت اعمال نيرو تغيير شکل
داده و ضخامت عايق در آن
های فشاری  ،دوباره به حالت
اول باز ميگردد
ناحيه کم می شود
به سادگی و بدون نياز به
خريد مجدد -بسيار سريع

نياز به خريد عايق و روکش و
تجديد عايق کاری -مشکل
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پروژه مسكوني روما رزيدنس

برج ميالد

14

مجتمع مسكوني چناران پارك
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برج بين المللي تهران

بيمارستان160تختخوابيبوشهر

بيمارستان رضوي مشهد

برج اداري تجاري آريو

پروژه قو الماس خاور ميانه
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پروژه پارك فراري ابوظبي

برج تنديس ( نياوران  -بوكان)
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پروژه اداري تجاري اميد 2

برج پرزين ( زعفرانيه)

مجتمع اداري تجاري نگين شرق

ساختمان مرکزي گاز پارس جنوبي

پروژهستادهماهنگيامور
پروازي فرودگاه هاي کشور

پروژه اير تويا ( تهرانپارس)
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