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شــرکت دانــش بنیان صنعتی آبادگران، مواد شــیمیایی High tech را با هــدف ارتقاء کیفیت 
ســاخت و ســاز و افزایش دوام سازه های مهندســی طراحی و تولید می نماید. گروه آبادگران در 
راستای تحقق بخشیدن به یکی از مسئولیت های اجتماعی خود مبنی بر جذب سرمایه های فکری 
و ایجاد فضای کســب و کار برای نخبگان، به یک گروه پیشــرو در صنعت شیمیایی کشور تبدیل 

شده است. 
مرکز تحقیقات و توسعه فناوری این گروه دانش بنیان به برترین های سخت افزاری و سرمایه های 
انســانی کارآمد، مجهز می باشــد. تمرکز بر نیازسنجی مشتریان و استفاده از ابتکارات علمی برای 

پاسخگویی به این نیازها، سبب تجلی علم و اختراعات در تولید کاالی ناب ایرانی شده است.
 همکاری با ســازمان ملی اســتاندارد در قالب مرکز آموزشــی و آزمایشگاهِ همکار منتخب، بستر 
مناسبی را برای انتقال دانش و تجارب حاصل از تحقیقات به مخاطبین فاخر گروه آبادگران فراهم 
نموده است. هم چنین آزمایشگاه های کم نظیر گروه آبادگران همواره به روزترین و برترین مواد و 
تجهیزات آزمون را در اختیار دارند تا خدمات خود را در باالترین سطح به متقاضیان ارائه نمایند.
توفیق در پیاده ســازی نظام های TQM و KAIZEN منجر به افزایش شــگرف بهره وری در گروه 
آبادگــران گردیــده و توانائی تکرارپذیــرِی تولید کاالی با کیفیت و ارتقاء مســتمر ویژگی های 
محصوالت تولیدی را بدست داده است. بدین سبب این شرکت مفتخر به داشتن مشتریان وفادار 

و رضایتمند می باشد.
بــاور گروه دانــش بنیان آبادگران تنها به تولید و انتشــار دانش، کیفیت و تدوین اســتانداردهای 
بین المللــی، ملــی و کارخانهای معطوف نبوده، بلکه اهتمام به مباحث محیط زیســت، ســامت و 

ایمنی، موجب استقرار نظام HSEE در تمامی ابعاد عملیاتی گروه شده است. 

دستاوردهای علمی مرکز تحقیق و توسعه فناوری آبادگران
واحد دانش بنیان صنعتی منتخب از سوی معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری	 
دریافت مجوز دائم گروه پژوهشــی »توســعه فناوری شــیمیایی آبادگران« از وزارت علوم، 	 

تحقیقات و فناوری
گواهینامه مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد ایران	 

تدوین عناوین متعدد استاندارد ملی و کارخانه ای 	 
 	TC 59 مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و  عضویت در کمیته
 	ISO/IEC 17025  توسعه مستمر آزمایشگاهها تحت استاندارد بینالمللی
ثبت و تجاری سازی اختراعات	 
گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	 
واحد دانش بنیان مستقر در مرکز جهاد دانشگاهی-پارک علم و فناوری البرز	 
گواهینامههای تایید توانمندی فناورانه برای محصوالت دانش بنیان از سازمان پژوهشهای 	 

علمی و صنعتی ایران- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دارنده اولین گواهینامه محصول دانش بنیان )KB-COP(  در صنعت ساختمان	 

دستاوردهای کیفیتی- صنعتی صنایع شیمی ساختمان آبادگران
واحد تولیدی نمونه ملی به انتخاب سازمان ملی استاندارد در سال 1398	 
واحد تولیـــدی نمونه اســــتان به انتــخاب اداره کل اســــتاندارد استان تهران از سال 1392 	 

تا سال 1398
 	 ISO 9001:2015 /  OHSAS مبتنــی بــر )IMS( اســتقرار سیســتم مدیریــت یکپارچــه

18001:2007/  ISO 14001:2015
 	)CE MARKING( اخذ مجوز کاربرد نشان استاندارد اروپا
واحد R&D نمونه کشوری به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت	 
واحد نمونه پژوهشــی و تحقیقاتی منتخب در اســتان تهران توســط وزارت صنعت، معدن و 	 

تجارت
» آزمایشگاه آکرودیته نمونه« و » واحد کنترل کیفیت نمونه« منتخب سازمان ملی استاندارد	 
صادرکننده برگزیده محصوالت دانش بنیان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت	 
واحد برتر صنعتی استان تهران توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت	 
واحد برتر HSEE به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت	 
استقرار نظام مدیریت کایزن )بهبود مستمر(	 
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واحد برتر صنعتی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت

تیر ماه 1394

واحد منتخب کیفیت
مرداد ماه 1394

مرکز تحقیق و توسعه واحد تولیدی 
برتر سازمان صنعت، معدن و تجارت

 آذر ماه 1393

واحد تولیدی نمونه
 اداره کل استاندارد استان تهران

مهرماه 1396

واحد برتر صنعتی
سازمان صنعت، معدن و تجارت

تیرما ه 1397

واحد تولیدی نمونه
اداره کل استاندارد استان تهران

مهرماه 1397

هشتمین جشنواره ملی مدیران و 
تولیدکنندگان جوان- معرفی چهره های 
ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران 

مهرماه 1393

واحد تولیدی نمونه
 اداره کل استاندارد استان تهران

آذر ماه 1393

واحد تولیدی نمونه
 اداره کل استاندارد استان تهران

آذر ماه 1392

صادرکننده برگزیده استان تهران
سال 1393

آزمایشگاه همکار نمونه
 اداره کل استاندارد استان تهران

آذر ماه 1392

آزمایشگاه همکار نمونه
اداره کل استاندارد استان تهران

بهمن ماه 1394

واحد نمونه ملی
سازمان ملی استاندارد ایران

مهرماه ۱۳۹۸

سیزدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و 
مدیران جوان و

یازدهمین دوره معرفی چهره های ماندگار 
صنعت، معدن و تجارت ایران

آذر ماه ۱۳۹۸

واحد تولیدی نمونه
اداره کل استاندارد استان تهران

مهرماه 1398

واحد برتر صنعتی
سازمان صنعت، معدن و تجارت

تیر ماه 1398
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 هریدم تئیه

 لماع تیریدم

 یروآ نف هعسوت تنواعم

 هاگشیامزآ
یملع تئیههتیدورکآ

IT زکرم  رامآ زکرم

ینابیتشپ تنواعم
 یسدنهم و ینف 

دیلوت تاماظتنا یناسنا عبانم

 نارگدابآ نامتخاس یمیش عیانص هورگ
)ینامزاس تراچ(

 یرادا و یلام تنواعم

 لقن و لمح رابنا یلخاد روما للملا نیب روما

 نارواشم

للملا نیب روما تنواعم

 هناخراکریدم

 یجراخ دیرخ یلخاد دیرخ

M.I.S  تنواعم

 دیلوت و یرادرب هرهب تنواعم

یشهوژپ یاه هورگ  یتاقیقحت یاه هتیمک

 نتب ناسانشراک
ییارجا شخبنامتخاس و  شزومآ

 هناخباتک
کینورتکلا

C0101(7) :دنس دک 

 تیفیک نیمضت

 تراجت
  کینورتکلا

 و تراجت هعسوت تنواعم
 یناگرزاب

 یناگرزاب و تراجت هعسوت ریدم

 و هژورپ لرتنک
 یراجت ناگدنیامن یلخاد یناگرزابتاشرافس یگنهامه

 یرادا و یلام ریدم

 یرادا روما یلام روما

 روما و یقوقح تنواعم
  اهدادرارق

 و نیمات هریجنز تنواعم
 تاکرادت

 و نیمات هریجنز ریدم
تاکرادت

یزاس یراجت ریدم  یاه حرط هعسوت یجراخ یناگرزاب
 یتعنص

 هژورپ لرتنک

 هعسوت و قیقحت ریدم

QA-QC

 لماع تیریدم ماقم مئاق

دیلوت یاه تخاسریز هعسوت تاریمعت و یرادهگن

EHS

یزیر همانرب تنواعم
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ظرفیت تولید ساالنه معادل 208000  تن
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ترجمه، تالیف و مقاالت
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احراز رتبه های نخست و دوم مسابقات بتن پرمقاومت
و خودمتراکم اقتصادی کشوری برای سه سال متوالی
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شــرکت صنایــع شــیمی ســاختمان آبادگــران بــه واســطه تخصــص، تجارب و 
بهــره گیــری از مجهزتریــن امکانــات تحقیقاتــی و صنعتــی بــه عنــوان ونــدور 
لیســت واجــد صاحیــت تعــدادی از کارفرمایــان اصلــی در کشــور انتخــاب 

شــده اســت.
تام ایران خودرو با کد 15090. 1
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت. 2
شرکت ملی صنایع پتروشیمی. 3
4 .P.O.G.C  
گروه تخصصی شهید رجایی. 5
شــــــرکت مدیـــــریت پــــروژه های نــیروگـــــاهی ایـــــران )مپنا( بــا . 6

ــت 15054 کــد عضوی
شرکت نفت فات قاره )I.O.O.C( با کد عضویت 6934. 7
8 .)N.I.O.E.C( شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
سازمان بنادر و دریانوردی . 9

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء. 10
ذوب آهن اصفهان با کد 116826. 11
شرکت نفت مناطق مرکزی. 12
وزارت نفت. 13
شرکت سایپا با کد 387928. 14
شرکت بین المللی مهندسی ایران )ایریتک( با کد 1674. 15
شرکت مس ایران. 16

 Vendor List Certificate

تائیدیه وندور لیست                                                  
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بخشی از سوابق همکاری آبادگران
در تعدادی از پروژه های عمرانی کشور



NGI سیری - مخازن- 1
2 -NGL 3100
NGL سیری- 3
NGL3200 - غرب کارون - 4
sp-100 سایپا - 5
ابنیه و ساختمان های پتروشیمی شیرینو - 6
اپرون های بتنی فرودگاه اصفهان  - 7
اجرای خط لوله سامانه انتقال آب سد ژاوه- 8
احداث 3 دهانه پل بزرگ در محور رامهرمز به بهبهان - 9

احداث سد سرنی - 10
احداث سوله فلزیکار آریا پالست سنندج- 11
احداث مخزن 1000 مترمکعبی بلبالن - 12
استادیوم 15000نفری بوشهر- 13
استادیوم 20000 نفری میانرود شیراز- 14

استادیوم انقالب نیشابور- 15
استادیوم شهدای مس رفسنجان- 16
استادیوم کرمان- 17
استادیوم گچساران- 18
استادیوم یاسوج- 19
استادیوم 15000 نفري ایالم - 20
استادیوم 5000 نفري درود- 21
استادیوم دانشگاه علوم نظامي- 22
استادیوم ورزشي بجنورد - 23
استادیوم15000 نفري کرمانشاه- 24
استخر استانداري کرمانشاه- 25
استخر امام زاده ارومیه- 26
استخر آتي شهر- 27
استخر جهاني فر- 28

استخر دانش- 29
استخر سازمان آب- 30
استخر سرپوشیده مرند- 31
استخر سرپوشیده ملکان- 32
استخر شهر و کار- 33
استخر قهرماني تبریز- 34
استخر ماهدشت- 35
استخر مجموعه ورزشی پاالیشگاه گاز پارسیان- 36
استخر مجموعه ورزشی مهستان- 37
استخر مجموعه ورزشی ناجا- 38
استخر مجموعه ورزشي شماره 2 اراک- 39
استخر نیروی دریایی سپاه پاسداران- 40
اسکله بندر امام - 41
اسکله بندر انزلي -طرح توسعه- 42
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اسکله بندر شهید بهشتي- 43
اسکله بهرگان- 44
اسکله پایگاه منطقه یکم نیروی دریایی- 45
اسکله پشتیبانی نفت خزر- 46
اسکله شهید رجایي -فاز دوم و فازهاي 3 به بعد- 47
اسکله فریدون کنار- 48
اسکله منطقه ویژه خلیج فارس- 49
اسکله و الیروبي و موج شکن امیر آباد- 50
اسکله بندر لنگه- 51
اسکله بوشهر- 52
اسکله پزم- 53
اسکله نگین بوشهر - 54
انبار غله سر پل ذهاب- 55
انبار کاالي شرکت کشت و صنعت گلداران- 56
انبار نفت ماهشهر- 57
انبارهاي بتني حسن رود- 58
انبوه سازی - پردیس فاز 9 - 59
انتقال آب از رودخانه ذاب به دریاچه ارومیه- 60
انتقال آب از سد ارس به یکانات - 61
انتقال آب از سد ماملو- 62
انتقال آب از قشم به طوال- 63
انتقال خط آب سد حاجیلر چای به مجتمع مس - 64
65 -LNG ایران
ایستگاه 14 مترو تبریز - 66
ایستگاه پمپاژ جاسک- 67
ایستگاه پمپاژ فاضالب شیرآباد زاهدان- 68
ایستگاه پمپاژ فاضالب کیش- 69
ایستگاه پمپاژ کنارک- 70
ایستگاه پمپاژ مخازن نفت یزد- 71
ایستگاه پمپاژ نورآباد- 72
ایستگاه پمپاژ هزار کانیان- 73
ایستگاه تقویت فشار درود 3- 74
ایستگاه تقویت فشار گاز ساوه- 75
ایستگاه پمپاژ 5  مشهد - 76
ایستگاه پمپاژ ائل گلي- 77
ایستگاه پمپاژ آب زنجان- 78
ایستگاه پمپاژ باقر شهر- 79
ایستگاه پمپاژ چابهار - 80
ایستگاه پمپاژ خرم آباد- 81
ایستگاه پمپاژ خرمشهر - 82
ایستگاه پمپاژ زابل- 83

ایستگاه پمپاژ زیرزمینی طرح سد آزاد و سامانه انتقال - 84
ایستگاه پمپاژ سد گردیان- 85
ایستگاه پمپاژ شماره 5 گلگهر جاجی آباد- 86
ایستگاه پمپاژ طرح گرمسیری - 87
ایستگاه پمپاژ گلفرج جلفا - 88
ایستگاه پمپاژ و طرح انتقال آب محور بن -بروجن- 89
ایستگاه پمپاژ مراغه- 90
ایستگاه تقویت فشار کوهدشت - 91
ایستگاه تقویت فشار گاز پل کله- 92
ایستگاه راه آهن کرمانشاه- 93
ایستگاه راه آهن لوشان- 94
ایستگاه قطار شهری امام حسین شیراز - 95
ایستگاه هاي تقویت فشارگاز خنج و جهرم- 96
ایستگاه D7 مترو خط 7- 97
آب بند سازي مخزن 5000 متر مکعبي شمس آباد- 98
آب بندی مخازن شمال شرق تهران- 99

آب بندي مخازن چابهار - منطقه آزاد چابهار- 100
آب شیرین کن بندرعباس- 101
آب شیرین کن خلیج فارس - 102
آب شیرین کن و نیروگاه قشم- 103
آبرسانی از سدکوچه ری به قم- 104
آبرسانی به قشم- 105
آبرسانی جم- 106
آبرسانی مخازن آب شمال شهر دزفول- 107
آبرسانی همدان از سد تالوار- 108
آبرساني به شهر زاغه- 109
آبرساني پارک پردیسان- 110
آبرساني پایین دست سد چمشیر - 111
آبزي پروري شیالت جهاد سازندگي استان مرکزي- 112
آبگیر بند شیرگواز- 113
آبگیر پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس- 114
آبگیر پتروشیمی مبین- 115
آبگیر کیش- 116
آبیاری اراضی دشت سیستان - 117
آبیاری تحت فشار دشت زریبار - 118
آبیاری و زهکشي دشت میاندوآب- 119
آبیاری و زهکشی سوسنگرد - 120
آبیاري زهکشي عتابیه - 121
آبیاري و زهکشي آبادان- 122
آبیاري و زهکشي بین دیلم و بهبهان - 123
آبیاري و زهکشي عتابیر - 124

آتش نشاني - ایستگاه شهید عراقي- 125
آزادراه اصفهان- شیراز قطعات 1 تا 6 - 126
آزادراه اندیمشک خرم آباد- 127
آزادراه تهران-شمال- 128
آزادراه تهران پردیس- 129
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تصفیه خانه آب شیرین کن کنگان - 530
تصفیه خانه آب کاشان- 531
تصفیه خانه آب کرج - 532
تصفیه خانه آب کرمان- 533
تصفیه خانه آب کفل و شطره - کشور عراق- 534
تصفیه خانه آب گلپایگان- 535
تصفیه خانه آب مرند- 536
تصفیه خانه آب مهاباد- 537
تصفیه خانه آب میاندوآب- 538
تصفیه خانه آب والفجر- 539
تصفیه خانه بناب- 540
تصفیه خانه پاالیشگاه گازي ایالم- 541
تصفیه خانه پتروشیمي اروند - 542
تصفیه خانه پتروشیمي مارون - 543
تصفیه خانه پردیس مدول شماره یک - 544
تصفیه خانه پرند- 545
تصفیه خانه پسماند فوالد مبارکه اصفهان- 546
تصفیه خانه پنجم تهران- 547
تصفیه خانه پنجم مشهد- 548



تصفیه خانه جامع آبادان- 549
تصفیه خانه جدید گرمسار- 550
تصفیه خانه جهرم- 551
تصفیه خانه خرمشهر- 552
تصفیه خانه دارخوین - 553
تصفیه خانه دهگالن - 554
تصفیه خانه روستایي باینگان- 555
تصفیه خانه سایت 1 ماهشهر - 556
تصفیه خانه سوم آب مشهد- 557
تصفیه خانه شاهین دژ- 558
تصفیه خانه شرق اهواز - 559
تصفیه خانه شماره 2 البرز- 560
تصفیه خانه شماره 2 سنندج- 561
تصفیه خانه شماره 7 تهران- 562
تصفیه خانه شهر پاوه- 563
تصفیه خانه شهر زرین آباد - 564
تصفیه خانه شهر کنگاور- 565
تصفیه خانه شهرک سرمایه گذاري خارجي تبریز- 566
تصفیه خانه شهرک صنعتي اشتهارد- 567
تصفیه خانه شهرک صنعتی  چناران - 568
تصفیه خانه شهرک صنعتي نیشابور- 569
تصفیه خانه شهرک هاي صنعتي- 570
تصفیه خانه شهمیرزاد- 571
تصفیه خانه صنعتي صفا فوالد سپاهان- 572
تصفیه خانه صنعتي و بهداشتي فوالد مبارکه- 573
تصفیه خانه عمران آباد اردبیل- 574
تصفیه خانه فاضالب  شهرک صنعتي ارس- 575
تصفیه خانه فاضالب اردکان- 576
تصفیه خانه فاضالب استهبان - 577
تصفیه خانه فاضالب اهواز - 578
تصفیه خانه فاضالب ایوان - 579
تصفیه خانه فاضالب آزاد شهر- 580
تصفیه خانه فاضالب آشتیان- 581
تصفیه خانه فاضالب آق قال- 582
تصفیه خانه فاضالب بانه- 583
تصفیه خانه فاضالب بستان آباد- 584
تصفیه خانه فاضالب بهداشتي شهرک جایگزین خدا آفرین- 585
تصفیه خانه فاضالب پسماندهاي نیروگاه گازي ایالم- 586
تصفیه خانه فاضالب پیشوا )ورامین( - 587
تصفیه خانه فاضالب تاکستان قزوین- 588
تصفیه خانه فاضالب تفرش- 589

تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران )فاز5و6و7و8(- 590
تصفیه خانه فاضالب جوانرود- 591
تصفیه خانه فاضالب رفسنجان- 592
تصفیه خانه فاضالب رودان- 593
تصفیه خانه فاضالب ساري- 594
تصفیه خانه فاضالب ساوه- 595
تصفیه خانه فاضالب سده لنجان )زرین شهر(- 596
تصفیه خانه فاضالب سروستان- 597
تصفیه خانه فاضالب شازند- 598
تصفیه خانه فاضالب شرق انزلي- 599
تصفیه خانه فاضالب شهمیرزاد- 600
تصفیه خانه فاضالب شهر جدید سهند- 601
تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتي مرند- 602
تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتي میانه- 603
تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتي یان- 604
تصفیه خانه فاضالب شهري کاشان- 605
تصفیه خانه فاضالب شهریار- 606
تصفیه خانه فاضالب صنعتي بستان آباد- 607
تصفیه خانه فاضالب عالیشهر بوشهر - 608
تصفیه خانه فاضالب فارسان- 609
تصفیه خانه فاضالب فرادنبه- 610
تصفیه خانه فاضالب قشم- 611
تصفیه خانه فاضالب قم- 612
تصفیه خانه فاضالب کارخانه آذرناب- 613
تصفیه خانه فاضالب کاسپین قزوین- 614
تصفیه خانه فاضالب گل پایگان- 615
تصفیه خانه فاضالب گنبد کاووس- 616
تصفیه خانه فاضالب ماهدشت- 617
تصفیه خانه فاضالب مراغه- 618
تصفیه خانه فاضالب مرکزي کرمان- 619
تصفیه خانه فاضالب مالیر-همدان- 620
تصفیه خانه فاضالب میگون- 621
تصفیه خانه فاضالب نجف آباد- 622
تصفیه خانه فاضالب نساجي خراسان رضوي- 623
تصفیه خانه فاضالب هشتگرد- 624
تصفیه خانه فیروزکوه- 625
تصفیه خانه کارخانه سوت ایچ- 626
تصفیه خانه کیان آباد اهواز- 627
تصفیه خانه محمد آباد  قم - 628
تصفیه خانه مسجد سلیمان - 629
تصفیه خانه میانه- 630

تصفیه خانه میناب- 631
تصفیه خانه و آب شیرین کن 6000 مترمکعبی فوالد کاوه- 632
تصفیه خانه و خط انتقال آب همدان- 633
تصفیه خانه و مخزن فاضالب بیرجند- 634
تصفیه خانه واوان- 635
تصفیه خانه هرمزگان-طول گستر- 636
تصفیه خور بیابانک -حوضچه پساب- 637
تقاطع زیرگذر امام حسین- 638
تقاطع زیر گذر رسالت ایالم - 639
تقاطع شهید کاظمي -آزادگان - شهید رجایي- 640
تقاطع غیر همسطح افسران - 641
تقاطع غیر همسطح امام حسین- 642
تقاطع غیر همسطح آزادراه شرق- 643
تقاطع غیر همسطح بزرگراه حکیم - 644
تقاطع غیر همسطح بزرگراه حکیم آزادگان- 645
تقاطع غیر همسطح بلوار توحید - 646
تقاطع غیر همسطح بهشت زهرا- 647
تقاطع غیر همسطح بهشهر- 648
تقاطع غیر همسطح عباس پور- 649
تقاطع غیر همسطح قدس- 650
تقاطع غیر همسطح کردستان- 651
تقاطع غیر همسطح  100 متری مشهد- 652
تقاطع غیر همسطح  پتروشیمي تبریز- 653
تقاطع غیر همسطح  پل شهید کلهر- 654
تقاطع غیر همسطح ایثار- 655
تقاطع غیر همسطح شهید قندهاري گرگان- 656
تقاطع غیر همسطح فتح المبین - 657
تقاطع غیر همسطح قزل اوزن زنجان- 658
تقاطع غیر همسطح کمربندي خاتم االنبیاء با بلوار دانشگاه- 659
تقاطع غیر همسطح گلکار - 660
تقاطع هاي غیر همسطح جمهوري اسالمي- 661
تقویت فشار ارسنجان - 662
تقویت فشار بید بلند - 663
تلمبه خانه پاالیشگاه آبادان - 664
تلمبه خانه غرب کارون - 665
تلمبه خانه نفت قم و ری - 666
تلمبه خانه نفت نایین - 667
توزیع برق استان هرمزگان - 668
توسعه نیشکر صنایع جانبي - 669
تونل امیرکبیر- 670
تونل انتقال آب چغاخور- 671
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تونل انتقال آب سد شفارود- 672
تونل آب اصفهان- 673
تونل آرش - 674
تونل آب بر سد داریان- 675
تونل پونه - 676
تونل تیژتیژ- 677
تونل زهکشی خاتون-زندان- 678
تونل زیرزمینی پروژه نظامی- 679
تونل سد رودبار- 680
تونل شبلي- 681
تونل شهید حکیم - پارک چیتگر- 682
تونل صدر-نیایش- 683
تونل کوهرنگ 3- 684
تونل گاوشان- 685
تونل منجیل-رودبار- 686
تونل نمکالن - 687
تونل نوسود - قطعه دوم - 688
تونل همرو- 689
جاده سنگبان به نیروگاه طالقان- 690
چهار خطه ایالم-صالح آباد - 691
حرم مطهر حضرت معصومه -طرح توسعه ضلع شرقي - 692
حوزه علمیه امام خمینی )ره(- 693
حوض خشک - مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل- 694
خط 2 متروی اصفهان - 695
خط 2 مترو شیراز - 696
خط 3 قطار شهری مشهد - 697

خط انتقال آب از سد باغان به پاالیشگاه فجر - 698
خط انتقال آب از سد دوستي به مشهد- 699
خط انتقال آب از سد زیردان به پیر سهراب- 700
خط انتقال آب از سد گلستان- 701
خط انتقال آب از سرجگین به تصفیه خانه جاسک- 702
خط انتقال آب تلنگ- 703
خط انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران - 704
خط انتقال آب خلیج فارس ایستگاه گهر زمین- 705
خط انتقال آب سد نساء به بم- 706
خط انتقال سد گاران- 707
خط انتقال فاضالب - ورامین- 708
خط انتقال فاضالب جنوب شرق استان تهران- 709
خط انتقال فاضالب شهریار- 710
خط انتقال مخازن آب و شبکه آبیاری گرخشاب کوهدشت- 711
خط لوله اتیلن غرب - 712
خط لوله انتقال آب محالت- 713
خط لوله فاضالب کاشان- 714
خطوط فشار قوی 132 هزار - 715
خیریه امداد گران عاشورا - 716
داروسازی افق تولید دارو - 717
دامون کیش - 718
دانشکده اقتصاد و مدیریت - 719
دپوی قطار شهری - 720
درآلو - 721
درمانگاه تامین اجتماعي دلیجان - 722
دریاچه مصنوعي آبعلي- 723
ذوب آهن بیستون - 724
راه آهن اصفهان-شیراز  - 725
راه آهن تهران- 726
راه آهن خرم آباد-درود- 727
راه آهن سماوه-عراق - 728
راه آهن قزوین-رشت- 729
راه آهن کرمانشاه خسروی - 730
راه آهن مالیر- 731
راه آهن همدان-کرمانشاه- 732
راه تنکابن-الموت- 733
راه درود - الیگودرز- 734
راه دسترسی به سد و نیروگاه طالقان- 735
راه دسترسی شاهرود- 736
راه دسترسي به تونل سد داریان- 737
راه دسترسي پاالیشگاه خاتون آباد- 738

راه ساوه - همدان- اسدآباد- 739
راه مریوان به طرف سقز- 740
راه منجیل- 741
راه هاي دسترسي سد چمشیر - 742
743 -)NGL 3100( راهسازي دشت عباس
راهسازی محور پاتاوه -دهدشت - 744
ساخت تیرهای برقی استان فارس - 745
ساختمان اداری زر ماکارون - 746
ساختمان اداری سیمان آبیک- 747
ساختمان اداري استاندارد خراسان شمالي- 748
ساختمان اداري آترین - 749
ساختمان اداري بانک پارسیان- 750
ساختمان اداري تجاري ایپک- 751
ساختمان اداري دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه - 752

طباطبایي
ساختمان اداري کاشي پاسارگاد - 753
ساختمان بانک توسعه صادرات ایران- 754
ساختمان بانک تجارت - 755
ساختمان پژوهشکده مدیریت صنعتي اردبیل - 756
ساختمان تعاوني مسکن بازرسي کل کشور- 757
ساختمان جدید فرودگاه بندرعباس- 758
ساختمان جدید اداري مپنا- 759
ساختمان جدید استانداري آذربایجان شرقي- 760
ساختمان جدید اورژانس تهران- 761
ساختمان دکل مخابرات- 762
ساختمان دیوان عدالت اداري- 763
ساختمان روزنامه اطالعات - 764
ساختمان شرکت پارس نیوپان- 765
ساختمان شهرداری منطقه 18 تهران- 766
ساختمان صنایع دفاع- 767
ساختمان کشت و صنعت مالرد- 768
ساختمان کتابخانه مرکزي دانشگاه تربیت مدرس-کرج- 769
ساختمان کتابخانه مرکزي کرمانشاه- 770
ساختمان مجتمع محاکم تجدید نظر دادگستري- 771
ساختمان مجلس - 772
ساختمان مجموعه فرهنگی امام رضا- 773
ساختمان مرکز آموزشي، پژوهشي، رفاهي مالصدرا زنجان- 774
ساختمان مهندسین مشاور پوالد- 775
ساختمان های دانشگاه علوم پزشکی تهران- 776
ساقی کوثر بندر عباس - 777
سالن ورزشی 4500 نفره زاهدان - 778



سالن همایش اداره اطالعات ارومیه- 779
سامانه انتقال آب طرح گرمسیری - 780
سامانه کنترل سیالب منطقه ویژه اقتصادی پارس- 781
سایت شلمچه-خرمشهر - 782
سد اشنویه - 783
سد امیرآباد و رمشت - 784
سد آبسرده- 785
سد آذربایجان- 786
سد آزاد- 787
سد باراندوز- 788
سد باالرود - 789
سد بلوبین - 790
سد بلوک- 791
سد بهشت آباد- 792
سد تالوار- 793
سد تنظیمی مراش - 794
سد تنگاب شیراز- 795
سد باالخانلو - 796
سد تنگه ارم- 797
سد جامیشان - 798
سد چمشیر- 799
سد حوضیان- 800
سد خاکی حاجی آباد- 801
سد خاکي بش قارداش - 802
سد خاکي سرني- 803
سد خاکي گلمندره - 804
سد خاکي شماره 2 میرزاخانلو- 805
سد خرسان 3 - 806
سد داریان- 807
سد رودبار- 808
سد رودبار لرستان- 809
سد رودخانه چشمه شور مس سرچشمه- 810
سد زاگرس - 811
سد زاالن )سلیمانیه عراق(- 812
سد زرینه رود- 813
سد زمکان- 814
سد ژاوه- 815
سد سبالن - 816
سد سرابي تویسرکان- 817
سد سلمان فارسی- 818
سد سلولي آبادان- 819

سد سومبار - 820
سد سهند هشترود- 821
سد سیمره- 822
سد سیاه بیشه - 823
سد سیلوه - 824
سد شفارود- 825
سد شمیل- 826
سد شهید مدني - 827
سد صفا کرمان- 828
سد قدروني کرمان - 829
سد قزل داش- 830
سد قشالق علیا- 831
سد قیقاج - 832
سد کاني سیب- 833

سد کلقان چاي- 834
سد کنارک چابهار- 835
سد کنگیر- 836
سد کوار شیراز- 837
سد کوهرنگ 3- 838
سد کارون 4- 839
سد کرم آباد پلدشت- 840
سد گاران - 841
سد گاوشان- 842
سد گردیان- 843
سد گرمیچای- 844
سد گالبر- 845
سد گالل- 846
سد گیوی- 847
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سد ماملو- 848
سد مجن- 849
سد مخزنی سیاهو- 850
سد مخزنی لیالن چای- 851
سد مخزني ایوشان- 852
سد مخزني باالخانلو- 853
سد مخزنی خاییز - 854
سد مخزنی و شبکه آبیاری و زهکشی میمه - 855
سد مروک- 856
سد مشمپا -سرریز و بدنه - 857
سد میرزای شیرازی- 858
سد نازلو- 859
سد نجف آباد - 860
سد نرماب- 861
سد نهب - 862
سد و شبکه نرماب- 863
سد و نیروگاه اومااویا- 864
سد و نیروگاه درالوک- 865
سد و نیروگاه دریان- 866
سد و نیروگاه سردشت - 867
سد هیروی- 868
سردخانه 5000 تني مشکین- 869
سردخانه بنشن- 870
سردخانه پامچال آسیا - 871
سردخانه شرکت بیونیک - 872
سردخانه صنعتي آق قال- 873
سگمنت سازی خط 2 مترو مشهد - 874
سنگ شکن فوالد گلفا - 875
سیکل ترکیبی بندر عباس - 876
سیمان دهلران- 877
سیمان شهرکرد- 878
سیمان منددشتی- 879
سیمان یزد- 880
سیمان بجنورد - طرح توسعه پایانه- 881
سیمان سپاهان - طرح توسعه- 882
سیفون های سه گانه خداآفرین - 883
سیلو مرکزي هرسین- 884
سیلوي شربیان- 885
شبکه آبرسانی جم- 886
شبکه آبیاری زهکشی زنور- 887
شبکه آبیاری زهکشی طالقان تپه- 888

شبکه آبیاري زهکشي دشت تبریز - ناحیه 4- 889
شبکه آبیاري زهکشي سد قلعه چاي عجب شیر- 890
شبکه آبیاري زهکشي شیراز - 891
شبکه جمع آوري فاضالب جنوب شهر تهران- 892
شبکه فاضالب بیرجند- 893
شبکه فاضالب ورامین- 894
شبکه آبرسانی -مخازن و ایستگاه های پمپاژ کرم آباد - 895

پلدشت 
شبکه آبیاري زهکشي گاوشان- 896
شبکه آبیاري و زهکشي قیقاج- 897
شبکه جمع آوری فاضالب قائن - 898
شبکه سد کرم آباد - 899
شفت و ایستگاه پمپاژ زیرزمینی سد آزاد - 900
شهر توریستی رویال صدف - 901
طرح گاسپ- 902
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مخازن فرودگاه امام خمینی- 1274
مخازن گرمسار- 1275
مخازن الوان- 1276
مخازن ماهشهر- 1277
مخازن مس چهل کوره- 1278
مخازن میلیون بشکه اي خارک- 1279
مخازن نفتي جزیره قشم- 1280
مخازن نیروگاه یزد- 1281
مخازن و کانال آب دانشگاه امام حسین- 1282
مخزن 2000 مترمکعبی حسن آباد سندج- 1283
مخزن 3000 متر مکعبي بوشهر - 1284
مخزن   4000 متر مکعبی بیمارستان قاضی- 1285
مخزن  4000 متر مکعبي شهرک صنعتي پیشوا- 1286
مخزن 5000 متر مکعبی شهرک سعدی کردستان - 1287
مخزن  5000 متر مکعبی چابهار- 1288
مخزن 6000 تا 10000 متر مکعبی گهر زمین - 1289
مخزن 1000 متر مکعبی شهر قدس- 1290
مخزن 1000 متر مکعبي چابهار- 1291
مخزن 10000 متر  مکعبي بندر جاسک- 1292
مخزن 10000 متر مکعبی پرند- 1293
مخزن 10000 متر مکعبی جاسک- 1294
مخزن 10000 متر مکعبي ابرکوه- 1295
مخزن 10000 متر مکعبي اراک- 1296
مخزن 10000 متر مکعبي اسالمشهر- 1297
مخزن 10000 متر مکعبي باغستان- 1298
مخزن 10000 متر مکعبي خاور شهر- 1299
مخزن 10000 متر مکعبي رضي آباد- 1300
مخزن 10000 متر مکعبي شام اسبي اردبیل- 1301
مخزن 10000 متر مکعبي شهر قدس- 1302
مخزن 10000 متر مکعبي شهرداري شاهین شهر- 1303
مخزن 10000متر مکعبی بناب- 1304
مخزن 10000متر مکعبي ابرکوه- 1305
مخزن 10000مترمکعبي اهواز- 1306
مخزن 1000متر مکعبی بوانات- 1307
مخزن 1000متر مکعبی نواب- 1308
مخزن 15000 متر مکعبي آب لیچک-بهبهان- 1309
مخزن 15000 مترمکعبي مسگرآباد- 1310
مخزن 15000متر مکعبي سهند- 1311
مخزن 15000متر مکعبي میاندوآب- 1312
مخزن 200 متر مکعبی تبریز- 1313
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مخزن 2000 مترمکعبی بشاگرد - 1314
مخزن 2000 متر مکعبی شهر ریز - 1315
مخزن 2000 متر مکعبی چمران- 1316
مخزن 2000 متر مکعبي شهرک صنعتي کردکوي- 1317
مخزن 2000 متر مکعبي میگون- 1318
مخزن 20000 متر مکعبی دوکوهک شیراز- 1319
مخزن 20000 متر مکعبی گناوه- 1320
مخزن 20000 متر مکعبي آب شرب یزد شماره 1- 1321
مخزن 20000 متر مکعبي بابا کوهی- 1322
مخزن 20000 متر مکعبي بوشهر- 1323
مخزن 20000 متر مکعبي شهرک پردیسان- 1324
مخزن 20000 متر مکعبي قم- 1325
مخزن 23000 متر مکعبي کیش- 1326
مخزن 250 متر مکعبی ریحانی- 1327
مخزن 2500 متر مکعبي گوگان- 1328
مخزن 2500 مترمکعبي بستان آباد- 1329
مخزن 25000 متر مکعبي بندرعباس- 1330
مخزن 300 متر مکعبي - برج پاالدیوم - زعفرانیه- 1331
مخزن 300 متر مکعبي آب شرب کروز- 1332
مخزن 3000 متر مکعبي شبستر- 1333
مخزن 3000 متر مکعبی شهرک صدرا- 1334
مخزن 3000 مترمکعبي درگهان- 1335
مخزن 30000 متر مکعبي بجنورد - 1336
مخزن 30 هزار متر مکعبی غرب تهران - 1337
مخزن 40000 متر مکعبی اسفراین- 1338
مخزن 500 متر مکعبي آشخانه - 1339
مخزن 5000 متر مکعبی آب و فاضالب قم- 1340
مخزن 5000 متر مکعبی شهریار- 1341
مخزن 5000 متر مکعبي ابوموسی- 1342
مخزن 5000 متر مکعبي آب اصفهان- 1343
مخزن 5000 متر مکعبي آذرشهر-سیوندکاران- 1344
مخزن 5000 متر مکعبي باغستان- 1345
مخزن 5000 متر مکعبي زاهدان- 1346
مخزن 5000 متر مکعبي صالح آباد- 1347
مخزن 5000 متر مکعبي فدک- 1348
مخزن 5000 متر مکعبي قشم- 1349
مخزن 5000 متر مکعبي کوثر خزرآباد یزد- 1350
مخزن 5000 متر مکعبي گرمدره- 1351
مخزن 5000 متر مکعبي و ایستگاه پمپاژ مهرآباد رودهن- 1352
مخزن 6000 متر مکعبي آب شرب اراک- 1353
مخزن 60000 متر مکعبي تهرانسر- 1354

مخزن 60000 متر مکعبي فاضالب مشهد- 1355
مخزن 78 سوهانک- 1356
مخزن 800 متر مکعبی نیایش سئول - 1357
مخزن LNG سیری- 1358
مخزن آب 1000 متر مکعبي شهرک صنعتي هشترود- 1359
مخزن آب 2000 متر مکعبي پتروشیمي کرمانشاه- 1360
مخزن آب 2000 متر مکعبي جوانرود- 1361
مخزن آب 2000 متر مکعبي صادق آباد روانسر- 1362
مخزن آب 5000 متر مکعبي سرپل ذهاب- 1363
مخزن بانک صادرات ارومیه- 1364
مخزن بتني 2000 متر مکعبي منطقه 2 تهران- 1365
مخزن بتني امام سجاد- 1366
مخزن بروجرد - 1367
مخزن دادین- 1368
مخزن سرخاب - طرح بهسازی- 1369
مخزن نیروگاه سیکل ترکیبي اردبیل- 1370
مخزن و شبکه آبیاري شهید سبزآبادي                              - 1371
مخزن هوایی 5000 متر مکعبی کیش- 1372
مخزن یک میلیون متر مکعبي مشهد- 1373
مخزن 1000 متر مکعبی سوهانک - 1374
مخزن10000 متر مکعبي رضی آباد- 1375
مخزن10000متر مکعبی واقع در سه راه طاهری- 1376
مخزن10000متر مکعبی سرسره سعدی- 1377
مخزن10000متر مکعبی سلطان آباد- 1378
مخزن2000 متر مکعبی آبعلی- 1379
مخزن2000 متر مکعبی نایگون ایرانشهر- 1380
مخزن2000 متر مکعبی نجف اشرف )عراق(- 1381
مخزن20000 متر مکعبی کیش- 1382
مسجد دانشگاه آزاد شهر قدس- 1383
مسجد دانشگاه پرند- 1384
مسجد شهر قدس- 1385
مسکن مهر  14000 واحدی صفادشت- 1386
مسکن مهر )نیروي دریایي(- 1387
مسکن مهر 1040 واحدی لنگرود- 1388
مسکن مهر پردیس- 1389
مسکن مهر پرند- 1390
مسکوني تجاري صندوق رفاه اعضاي هیئت علمي دانشگاه - 1391

تهران
مسکن مهر اسالم آباد غرب - 1392
مسکن مهر آستارا- 1393
مسکن مهر قره آغاج- 1394

مسکن مهر کرج- 1395
مصلي اصفهان - 1396
مصلي بندرعباس - 1397
مصلي تهران- 1398
مصلي همدان- 1399
معدن چهل کوره- 1400
معدن طال زرشوران تکاب- 1401
معدن طالي زرکوه- 1402
معدن طالي قروه- 1403
معدن عقیق قزوین- 1404
مقاوم سازی بانک سپه شعبه آزادی سنندج- 1405
مقاوم سازي بیمارستان ابوریحان- 1406
مقاوم سازي پل طوقیون- 1407
مقاوم سازي پل عدالت رحمت شیراز- 1408
مقاوم سازي پل هاي شهر تهران )نواب-ستارخان-- 1409

حکمتانه-بهشت زهرا-....(
مقاوم سازی خطوط لوله منطقه ری- 1410
مقاوم سازی مخزن سراوان- 1411
مقاوم سازي مدارس تبریز- 1412
موج شکن کنارک- 1413
موج شکن بندر انزلي- 1414
موزه پانوراما- 1415
موزه میراث فرهنگي خمین- 1416
میادین نفتي آذر و چنگوله - 1417
میدان گازي کیش- 1418
میدان گازي گورزین- 1419
میدان نفتي آزادگان شمالي - طرح توسعه - 1420
میدان نفتي درود - 1421
نفت و گاز پارس - فاز 17 و 18 - احداث کالورت- 1422
نمایشگاه وزارت دفاع - 1423
نورد مجتمع فوالد سنگ آهن - 1424
نیروگاه 100 مگاواتی پارسیان- 1425
نیروگاه اتمی تولید اورانیوم اردکان- 1426
نیروگاه برفی آبی پیران کرمانشاه- 1427
نیروگاه بید بلند 2- 1428
نیروگاه پره سر- 1429
نیروگاه پره سر-نصب نیرو- 1430
نیروگاه توگا- 1431
نیروگاه سد سیمره- 1432
نیروگاه سنندج- 1433
نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند- 1434



نیروگاه شاهرود- 1435
نیروگاه شهید سلیمی- 1436
نیروگاه فجر 2- 1437
نیروگاه کهنوج- 1438
نیروگاه گازی ایالم- 1439
نیروگاه گازی خرم آباد- 1440
نیروگاه گازی ری- 1441
نیروگاه گازی سمنان- 1442
نیروگاه ماهشهر- 1443
نیروگاه نطنز فاز2- 1444
نیروگاه نکا- 1445
نیروگاه و آب شیرین کن قشم- 1446
نیروگاه هرمزگان- 1447
نیروگاه یزد- 1448
نیروگاه 500 مگاواتي سیرجان- 1449
نیروگاه اتمي اراک- 1450
نیروگاه اتمي بوشهر- 1451
نیروگاه اردبیل- 1452
نیروگاه اردستان- 1453
نیروگاه ارومیه- 1454
نیروگاه اروند- 1455
نیروگاه اصفهان- 1456
نیروگاه آبادان - 1457
نیروگاه برق همدان - 1458
نیروگاه خرم آباد - 1459
نیروگاه زاهدان - 1460
نیروگاه بندرعباس- 1461
نیروگاه بهبهان- 1462
نیروگاه بید بلند 2- 1463
نیروگاه پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس- 1464
نیروگاه جهرم- 1465
نیروگاه چادرملو- 1466
نیروگاه خرم آباد- 1467
نیروگاه خنداب اراک - طرح توسعه - 1468
نیروگاه خورشیدي یزد- 1469
نیروگاه دماوند - طرح توسعه- 1470
نیروگاه دیسپاچینگ تهران - نصب نیرو- 1471
نیروگاه رومیال - 1472
نیروگاه سد داریان- 1473
نیروگاه سد کارون 4- 1474
نیروگاه سیرجان- 1475

نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل - 1476
نیروگاه سیکل ترکیبی بندرعباس- 1477
نیروگاه سیکل ترکیبي پرند - نصب نیرو - نیروگاه بخار- 1478
نیروگاه سیکل ترکیبي پره سر- 1479
نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن اردبیل - 1480
نیروگاه سیکل ترکیبي شیروان- 1481
نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه - 1482
نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان - 1483
نیروگاه سیکل ترکیبی هریس- 1484
نیروگاه شازند - فاز 2- 1485
نیروگاه شاهرود - 1486
نیروگاه شهید مفتح همدان- 1487
نیروگاه شیروان- 1488
1489 -BOO - نیروگاه صدوقي - یزد
نیروگاه غني سازي اورانیوم نطنز- 1490
نیروگاه فردوسی- 1491
نیروگاه کاشان- 1492
نیروگاه کرمانیان- 1493
نیروگاه کهک قزوین- 1494
نیروگاه کهنوج- 1495
نیروگاه کیش- 1496
نیروگاه گازي زنجان- 1497
نیروگاه گل گهر سیرجان- 1498
نیروگاه گناوه- 1499
نیروگاه نوشهر - 1500
نیروگاه هرمزگان 2 - 1501
نیروگاه BOO عسلویه - 1502
نیروي دریایي - ندسا - مهندسي صافات- 1503
ورزشگاه 15000 نفری بوشهر- 1504
ورزشگاه 15000 نفری شهید امامی- 1505
ورزشگاه 20000 نفري خلیج فارس - 1506
ورزشگاه 6000 نفري انقالب- 1507
ورزشگاه الزورا عراق - 1508
ورزشگاه پردیس غدیر ناجا- 1509
ورزشگاه خرمشهر - 1510
ورزشگاه شهید شیرودي- 1511
ورزشگاه صنایع مس کرمان- 1512
ورزشگاه کودکان و بانوان تهران- 1513
ورزشگاه گلشهر- 1514
ولوپیت هاي پتروشیمي اروند - 1515
هایپر مارکت مارلیک کرج- 1516

هتل 4 ستاره ارس- 1517
هتل 5 ستاره قم )هتل زمرد(- 1518
هتل ارم - 1519
هتل اکسین- 1520
هتل ایماني- 1521
هتل آپارتمان آربابا- 1522
هتل آریان باستان کیش- 1523
هتل بزرگ روتانا- 1524
هتل بزرگ قشم- 1525
هتل بین المللي کرمانشاه- 1526
هتل پاسارگاد فرشته- 1527
هتل پروما- 1528
هتل داریوش کیش- 1529
هتل رشیدیه- 1530
هتل سان رایز- 1531
هتل فجر - 1532
هتل فرشته پاسارگاد- 1533
هتل کوهسنگي - 1534
هتل مشهد مال - 1535
هتل و مجتمع تاالر شهر تهران - رز مال- 1536
هتل هشت بهشت کیش- 1537
هدیش مال - 1538
هلی پورت فرودگاه کیش - 1539
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محصوالت جدید
 هاردنر فنالکامین

 هاردنر فنالکامین با ویسکوزیته پایین
 هاردنر فنالکامین با گیرش سریع

 شتاب دهنده سیستم های پلیمری بدون آب
بازدارنده خوردگی حفاری
رنگ اپوکسی بدون حال

رنگ اپوکسی ناحیه جزر و مدی
مکمل دوغاب تزریق

افزودنی های بتن
فوق کاهنده های آب/ فوق روان کننده ها

فوق  روان کننده های بتن
روان کننده های بتن

مکــمل بتــن 
مکمل بتن الیافی

مکمل بتن دیرگیر
مکمل بتن زودگیر

پاورژل
سوپرژل الیافی

سوپرژل
میــکروژل

میکروژل دیرگیر
میکروژل زودگیر

آباژل
پُمکریت
مزوکریت

میکروسیلیس ژل شده 
دوده سیلیسی

ضدیخ بتن
ضدیخ مات

حباب هوا ساز بتن
زودگیر شات کریت پودری

زودگیر شات کریت مایع
زودگیر بتن پاششی پودری

زودگیر بتن پاششی مایع
دیرگیر بتن پودری

دیرگیر بتن مایع

منبسط کننده بتن و مات

آب بند سازی
نفوذگر بلورساز پودری

آب بند های پلیمری
آنی گیر

واتر استاپ پی وی سی
واتراستاپ بنتونیتی

واترپروف بتن
محافظ نما پایه آب

محافظ نما

درزگیری
درزگیر پلی یورتان یک جزئی

ثابت سازی
گروت اپوکسی 1000

گروت های اپوکسی کم حرارت زا
گروت اپوکسی

گروت آماده ریزدانه
گروت آماده

گروت آماده ویژه
گروت آماده درشت دانه

گروت آماده ویژه-منبسط شونده
گروت توانمند

ترمیم بتن و مقاوم سازی
چسب کاشت میلگرد

چسب های تزریق اپوکسی
ما ت های اپوکسی
چسب بتن اپوکسی

چسب بتن
ترمیم کننده بتن

ترمیم کننده های بتن ویژه
ترمیم کننده بتن پر مقاومت

اسموزر

کف سازی
پرایمر اپوکسی بدون حال

پرایمر اپوکسی پایه حال

کفپوش اپوکسی میانی 21
کفپوش اپوکسی میانی 22

کفپوش اپوکسی رویه 31
کفپوش اپوکسی رویه 32

سخت کننده سطح بتن
کفپوش سیمانی

ترازکننده سیمانی
تراز کننده سیماني زودگیر

نگهداری بتن
کیورینگ

روغن قالب  امولسیونی )پایه آب(
روغن قالب ضد خوردگی

رنگ ها و پوشش ها
پوشش های امولسیونی

زینک ریچ اپوکسی دو جزیی
کولتار اپوکسی

رنگ اپوکسی بدون حال
رنگ اپوکسی ناحیه جزر و مدی
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صنایع شیمى ساختمان آبادگران

دفتر مرکزى:

تهران، سهروردى شمالى، شهید قندى غربى
ساختمان شماره 124

تلفن: 87754 - 021

info@abadgarangroup.com
www.abadgarangroup.com

ABADGARAN


