شرکت مهندسی فرافرود ایستا
(گروه صنعتی اورامان)
شوبرُ ثجت860881 :

آدرس دفتر :تْراى -خیبثبى هطْری -ثیي سْرٍردی ٍ شریؼتی -پالک ٍ -88احذ  8جٌَثی

تلفي88888888 :
ٍة سبیتwww.faraforud.com :

طراحی ،ساخت ،فروش ،نصب ،بازسازی و راه اندازی انواع آسانسورها
کششی (گیرثکسی ٍ گیرلس)
ّیذرٍلیک
دارای هَتَرخبًِ ٍ ثذٍى آى Motor roomless elevator
ساخت و تولید انواع قطعات آسانسور

ترهس اضطراری طرح ٍیتَر ایتبلیب در دٍ ظرفیت  0551 ٍ 0811کیلَگرم
درة طجقبت آسبًسَر در اًَاع ًیوِ اتَهبتیک هسبفرثر – ًیوِ اتَهبتیک ثبرثر – ًیوِ اتَهبتیک خَدرٍثر
کبثیي آسبًسَر در اًَاع هسبفرثر توبم استیل – طرحذار – لَکس – پبًبهرا (شیشِ ای) -خَدرٍثر – ثبرثر
دارای مجوزهای

جَاز کست از اتحبدیِ آسبًسَر
جَاز کست از اتحبدیِ آٌّکبراى
دارای پرٍاًِ طراحی ٍ هًَتبش آسبًسَر از ٍزارت صٌؼت هؼذى ٍ تجبرت
ػضَ اًجوي تَلیذکٌٌذگبى قطؼبت آسبًسَر
دارای دٍ پرٍاًِ استبًذارد از سبزهبى استبًذارد ٍ تحقیقبت صٌؼتی کشَر
تقدیرنامه ها
تقذیر ًبهِ ّوکبری در سبخت آسبًسَر شوبتیک ثذٍى ًیبز ثِ ریل راٌّوب در کشَر از داًشگبُ جبهغ ػلوی – کبرثردی
تقذیر ًبهِ از سویٌبر هلی آسبًسَر ٍ پلِ ثرقی کشَر در سِ سبل پیبپی

نمایندگی:
ػبهلیت فرٍش اًَاع ثرًذّبی هؼتجر ارٍپبیی ًظیر آلجرتَسبسی ایتبلیب – سیکَر ایتبلیب -سلکَم ترکیِ ٍ ایتبلیب –
هًَتَفررٍ ایتبلیب – سَپرسبٍرا اسپبًیب – زیالثگ آلوبى
برخی از سوابق اجرایی مجموعه
ثرجْبی دریبچِ چیتگر 08 ،دستگبُ آسبًسَر  88تَقف
پبسبش سئَل ًٍک  7دستگبُ آسبًسَر ّیذرٍلیک –  6دستگبُ پلِ ثرقی
استخر صذف طالیی تْراى  8دستگبُ آسبًسَر  05تَقف
هجتوغ تجبری اداری هسکًَی ًَر هبزًذراى  88دستگبُ آسبًسَر
سبزهبى هلی چبی کشَر
ٍزارت صٌبیغ ٍ هؼبدى استبى قن
داًشگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ اسالهشْر
داًشگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ اراک
داًشکذُ هحیط زیست داًشگبُ تْراى
ثبًک اقتصبد ًَیي شؼجِ سْرٍردی تْراى
هجتوغ هسکًَی ًظبم پسشکی شْر کبشبى
ثرج ًگیي خیبثبى پسیبى تْراى  07تَقف
سبختوبى شْردخت شْرداری هٌطقِ  6تْراى
سبختوبى شْرثبًَ شْرداری هٌطقِ  6تْراى
سبختوبى ثبًک صبدرات سرپرستی شؼت جٌَة تْراى
سبختوبى ثبًک صبدرات سرپرستی شؼت شوبل تْراى
ّوکبری ثب گرٍُ سرهبیِ گساری تبت(ثبًک آیٌذُ)

باتقدیم و احترام

