"بسمه تعالی"

((خالصه ای از رزومه برج های مرتفع شرکت پرتوسازان بدیع))

شرکت پرتو سازان بدیع با هدف تأمین نیازهای مشتریان خود در سراسر کشور توانسته است محصوالت خود را با
کیفیتی برتر ارائه دهد که محصوالت ذیل بخشی از تولیدات این شرکت می باشد:

*برج پرچم
*برج نوری (اعم از تلسکوپی و استادیومی)
*وسایل ورزشی پارکی
*چراغ های روشنایی ( خیابانی و پارکی)
*وسایل تفریحی کودکان
*مبلمان شهری(نیمکت پارکی ،مخازن زباله مکانیزه ،آالچیق  ،کبابپز  ،میزپینگ پنگ و)...
*وسایل تفریحی کودکان (سرسره  ،تاب  ،چرخ فلک ،االکلنگ).....
*ستاره فروزان ،چراغ خطی  ،ledچراغ ledتک رنگ و هفت رنگ ....

شرکت پرتوسازان بدبع با استفاده از فعالیت های بخش  R&Dهمواره قادر به ارائه ی محصوالت با طراحی های جدید بوده است از
همین رو در هر محصول دارای ایده های نو و همساز با تفکر مشتری می باشد.همت واالی مدیریت هوشمند  ،کادر مجرب و
کارشناسان متخصص در قسمت های مختلف کارخانه موجب گردید تا این شرکت به طور پیوسته به موفقیت های چشمگیری

کارخانه :اراک ،شهرک صنعتی مشاره ،1بلوار امیرکبیر ،خیابان شایگان ،شرکت مهندسی پرتو سازان بدیع

partosazan_sale@yahoo.comکدپستی 7615599183:

تلفن 368-79173786 :و368-79173389

تلفکس 368-79173383 :

دست یابند.که این موفقیت ها مهر تاییدی بر فعالیت های مستمر این شرکت در بهبود کیفیت  ،ارتقای محصوالت و پاسخگویی به
نیاز های مشتریان داخلی و خارجی می باشد.در ذیل به معرفی بخشی از مشتریان خارجی می پردازیم:
صادرات خارجی:
ردیف

خریدار

محل نصب و تعداد

نوع کاال

***

صادرات به عراق

پایه چراغ خیابانی 41متری

شهربغداد

***

صادرات به افغانستان

پایه چراغ41متری

کابل

***

صادرات به کردستان عراق

پایه چراغ پارکی 1متری

اربیل

***

صادرات به ترکمنستان

پایه چراغ خیابانی 8متری

ترکمن باشی

***

صادرات به جنوب عراق

برج نوری 48متری

العماره

***

صادرات به کردستان عراق

پایه چراغ خیابانی 44متری

اربیل

***

صادرات به ترکمنستان

مبلمان شهری و پایه چراغ

عشق آباد

درذیل به معرفی برخی مشتریان داخلی شرکت پرتوسازان بدیع می پردازیم:

برج نوری:
ردیف

خریدار

نوع کاال

محل نصب و تعداد

***

ایستگاه راه آهن استان لرستان

برج نوری  41متری

 12دستگاه

***

مجتمع خدمات رفاهی هفت

برج نوری  45متری و  48متری

 5دستگاه

کارخانه :اراک ،شهرک صنعتی مشاره ،1بلوار امیرکبیر ،خیابان شایگان ،شرکت مهندسی پرتو سازان بدیع

partosazan_sale@yahoo.comکدپستی 7615599183:

تلفن 368-79173786 :و368-79173389

تلفکس 368-79173383 :

آسمان
***

لشکر عملیاتی  5نصر-قدس-

برج نوری  48متری

مشهد
***

پروژه ی شهرآفتاب (نمایشگاه

برج نوری  15متری

 12دستگاه

بین المللی کتاب تهران)
***

برج نوری  48متری

پایانه مسافری -ترمینال

 5دستگاه

خرمشهر
***

ایستگاه راه آهن کشور

برج نوری  41متری

***

سازمان میراث فرهنگی لرستان

برج نوری  15متری

مجتمع چهارده معصوم

***

شهرداری باخرز-خراسان رضوی

برج نوری  9متری

.....

***

بخشداری فاروج -مشهد

برج نوری 41متری

***

شهرداری مشهد

برج نوری 48متری

شهرک طوق

***

شهرداری اسفراین

پایه چراغ روشنایی

......

***

سازمان پارکها و فضای سبز

برج نوری 48متری

پارک عباس میرزا

تبریز
***

کارخانه الومینوم سازی اراک

برج نوری استادیومی

ورزشگاه الومینیوم سازی

***

شهرداری ورامین

برج 15متری

سطح شهر ورامین

***

سمنان  -گرمسار

برج نوری  12متری

...............

***

پاالیشگاه اراک

برج نوری استادیومی

استادیوم پاالیشگاه اراک

***

دانشگاه ازاد سراوان

برج نوری 48متری

محوطه دانشگاه

***

منطقه پارس 1کنگان

برج نوری 41متری

کنگان

***

قم -پمپ بنزین اختصاصی پاسارگاد

برج نوری  14متری

قم

***

اداره اوقاف ازنا

برج نوری  02متری

روستای تازرون

***

شرکت کیمیا چوب گلستان

برج روشنایی  45-48متری

***

شهرداری اسد آباد-همدان

برج روشنایی

شهر اسد آباد

***

سازمان منطقه انرژی پارس 1

برج روشنایی

کنگان
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جنوبی-بوشهر
***

شهرداری آبسرد تهران

برج نوری48و9متری

***

شهربازی جردن پارک  -مشهد

برج روشنایی48متری

***

شرکت نفت اراک

برج روشنایی  9متری

***

آب و فاضالب سیرجان

دو عدد برج روشنایی 45متری

***

صدا و سیما اراک

برج استادیومی

***

آب و فاضالب لواسانات تهران

برج روشنایی  12متری

***

شهرداری منطقه  4خرم آباد

برج روشنایی  45متری

***

منطقه ویژه اقتصادی پارس

برج روشنایی 41متری

شهر آبسرد

جهت روشنایی

گنگان
***

تاالر تخت جمشید

برج روشنایی  9متری

***

اداره اوقاف دیوان

برج روشنایی

امامزاده

***

فضای سبز تبریز

برج48متری

پارک

***

تربیت بدنی هرمزگان

برج روشنایی استادیومی

 45دستگاه

9متری
***

سازمان میراث فرهنگی زاهدان

برج نوری  48متری

شهر سوخته

***

دانشگاه علوم پزشکی ولیعصر رفسنجان

برج نوری استادیومی 48متری

 1دستگاه

***

شهرداری بومهن

برج نوری  45متری

 42دستگاه

***

سیستان و بلوچستان -منطقه

برج نوری  02متری

 45دستگاه

مرزی میرجاوه
***

سد سلولی بهمن شیر خوزستان

پروژه برج نوری  48متری

***

شهر جدید پردیس تهران

پروژه برج نوری  48متری

***

شرکت پتروگاز

برج  45متری

کارخانه :اراک ،شهرک صنعتی مشاره ،1بلوار امیرکبیر ،خیابان شایگان ،شرکت مهندسی پرتو سازان بدیع

partosazan_sale@yahoo.comکدپستی 7615599183:

تلفن 368-79173786 :و368-79173389

تلفکس 368-79173383 :

***

شهرداری فیروز آباد

برج  02متری

***

دهیاریهای بخش جوین -مشهد

برج نوری روشنایی

***

شهرداری اصالندوز  -اردبیل

برج نوری روشنایی

***

اداره کل راه آهن کشوری

پروژه برج نوری  41متری

***

شهرداری مناطق خرم اباد

برج نوری  41/48متری

***

پادگان محمد رسول ا...

برج نوری  15متری

 02دستگاه

برج پرچم:
پرچم ها در ارتفاع های متفاوت بسته به نیاز مشتری ارائه می شوند و قابلیت چرخش در جهت مسیر باد با استفاده از سیستم
چرخشی را دارا می باشند و همچنین پرچم را می توان به صورت دستی یا برقی پایین آورده یا به اهتزاز درآورد.
***

عسلویه  -کنگان

برج پرچم  02متری

 42دستگاه

***

شهرداری هندیجان

برج پرچم 12متری

خوزستان

***

سازمان میراث فرهنگی لرستان

برج پرچم  48متری

مجتمع چهارده معصوم

***

شهرداری اصفهان

برج پرچم 52متری

اصفهان

***

شهرداری اصفهان

برج پرچم 48متری

اصفهان

***

شرکت گدازش اراک

برج پرچم  8متری

محوطه شرکت گدازش

***

شهرداری ازنا

برج پرچم  05متری

سه راهی دورود

***

دهیاری های شازند

برج پرچم 15متری

روستای کزاز

***

شرکت همکار

برج 52پرچم متری

***

شهرداری دورود

برج پرچم  12متری

***

شهرداری دورود

برج پرچم 12متری

***

شهرداری منطقه  42اصفهان

برج پرچم 02متری

***

شهرداری آبسرد دماوند

برج پرچم 52متری
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***

شهردار ی فسا شیراز

برچ پرچم 52متری

***

منطقه آزاد ارس

برج پرچم 52متری

 چراغ روشنایی
چراغهای روشنایی مشتمل بر دو تقسیم بندی کلی خیابانی و پارکی میباشد که نوع خیابانی قابلیت نصب در بلوارها ،
آزادراهها ،بزرگراهها و جاده های شهری و  ...را دارد که در ارتفاعهای  0متر تا  41متر توسط شرکت ساخته می شود و
چراغهای پارکی در پارکها  ،بوستانها و فضای سبز و محیط های باز تمام ارگانها اعم از دولتی و غیر دولتی استفاده می شوند.
***

اداره راه چالوس

پایه چراغ  9و  41متری

 52دستگاه

***

سد زاگرس کرمانشاه

پایه چراغ 9متری

 422دستگاه

***

پروژه شرکت کیسون

پایه چراغ 9متری

 02دستگاه

***

قرارگاه قائم استان قم

پایه چراغ 44متری

 422دستگاه

پایه چراغ خیابانی41متری و

*** اداره آب و فاضالب کرمان

برج نوری 45متری
*** سازمان میراث فرهنگی لرستان

طراحی روشنایی ونور پردازی

پل صفویه خرم آباد

*** سازمان میراث فرهنگی لرستان

چراغ انعکاسی

مجتع چهارده معصوم

*** دهیاریهای استان بوشهر

چراغ خیابانی

روستای شیرنو

*** بخشداری مومن آباد

چراغ خیابانی

امامزاده قاسم

*** استانداری اراک

پایه چراغ انعکاسی

محوطه استانداری

*** کنگان

پایه چراغ 41متری

*** آلومینیوم سازی المهدی هرمزگان

پایه چراغ 41متری

محوطه آلومینیوم سازی

*** شرکت توسعه وسرمایه گذاری کیش

پایه چراغ 44متری تلسکوپی

کیش

*** شهرداری دورود

چراغهای راهنمایی و رانندگی

میدان جانبازان-چهارراه الغدیر

*** اداره اوقاف شهر ازنا

پایه چراغ حبابدار

*** شرکت توزیع برق لرستان

پایه چراغ41متری
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*** دزفول شرکت همکار

پایه چراغ 9متری

*** شهرداری خمین

پایه روشنایی  44متری

سطح شهر

***

منطقه آزاد کیش

پایه روشنایی سوالر

سواحل کیش

***

شهرداری امام حسن

پایه چراغ 41متری

***

شهرداری بهشهر

پایه چراغ ترافیکی

 422دستگاه

***

پروژه ی شهرآفتاب (نمایشگاه بین

پایه چراغ 41متری

 52دستگاه

المللی کتاب تهران)

***

شهرداری باخرز-خراسان رضوی

برج نوری و پایه چراغ

***

شهرداری اراک-میدان الغدیر

پایه چراغ 44متری

 412دستگاه

***

شهرداری سقز

پایه چراغ دکوراتیو

..............

41/9متری
***

راه و شهر سازی خوزستان

برج نوری  48متری

 0دستگاه

***

دهیاران بخش مرکزی بندر عباس

برج نوری 9و 41متری

 02دستگاه

***

بوستان دیلم

برج نوری 9و 41متری

 42دستگاه

الزم به ذکر است که این شرکت عالوه بر تولید محصوالت فوق الذکر توانایی نصب محصوالت خود در داخل یاخارج از کشور را دارد
که وابسته به نیاز و تقاضای مشتری می باشد.
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