شرکت فناوران صنعت تاسیسات


معرفی شرکت


شركت فناوران صنعت تاسيسات با هدف صنعتیسازي ساختمان و سرعت بخشيدن دركنار ارتقاي
كيفيت و با استفاده و بکارگيري متريال نوين ساختمانی و با حضور و همکاري مديران و پرسنل با سابقه
در زمينه طراحی و ساخت ساختمانهاي پيش ساخته در سال 1385تاسيس گرديده و از مهمترين
فعاليتهاي اين شركت ساخت و تجهيز كارگاههاي عمرانی و ساختمانی میباشد كه با ساخت كمپ
هاي مهندسی ،خوابگاههاي اداري وكارگري و انواع سوله هاي صنعتی و ساختمانهاي پيش ساخته
اداري يا وياليی همچنين طراحی و توليد كانکس هاي ثابت و متحرك میباشد  .اين شركت با استفاده
از فناوريهاي نوين و مصالح ومتريال مرغوب و با در اختيار داشتن پرسنل زبده وكارآزموده حضور
موثري در پروژه هاي بزرگ و ملی داشته و افتخار همکاري با شركتهاي بزرگ و معتبر ساختمانی را
دارد واكنون با سابقه درخشان و رزومه موفق آمادگی خود را جهت همکاري و ارايه خدمات شايسته
در پروژه هاي شما اعالم مينمايد.

فعالیتهای شرکت فناوران صنعت تاسیسات



ساختمان
پيش ساخته

كانکس

ويال

ساختمان پیش ساخته
تجهيز كارگاه هاي عمرانی ،پروژه هاي راه سازي ،سد سازي
،وپروژه هاي ساختمانی در ساخت پااليشگاه هاوپتروشيمی ها
با استفاده از متريال نوين ساختمانی مثل انواع ساندويچ پانل كه
دراين روش ساخت ساختمانهاي اداري ،خوابگاه هاي مهندسی
وكارگري وانبار هاو ...مورد نياز به سرعت انجام شده و زير
ساختهاي كارگاه جهت حضور پرسنل شركتهاي كارفرما
وپيمانکاران محترم در محل پروژه در كمترين زمان ممکن
انجام ميشود  .از مزيت هاي استفاده از ساختمانهاي پيش
ساخته در اين پروژه ها سرعت در بهره برداري  ،صرفه جويی
در هزينه هاي ساخت ونگهداري وهمچنين قابليت استفاده
مجدد از اين ساختمانها در پروژه هاي بعدي ميباشد كه دراين
صورت هزينه هاي تچهيز كارگاه براي پيمانکاران بسيار كمتر
ومقرون به صرفه تر ازگذشته ميگردد .

کانکس
از جمله توليدات شركت فناوران صنعت كانکس هاي
صنعتی ومسکونی بصورت ثابت ومتحرك ميباشد كه در
انواع واشکال مختلف وبا كار بردهاي متعدد طراحی
وتوليد ميگردد ...طراحی وساخت انواع كانکسهاي
مديريتی ،اقامتی ،كارگاهی ،وياليی،حفاظتی،وسرويس
هاي بهداشتی با متريال ودرجه بندي وتيپ هاي متنوع
ومتناسب با نياز وبودجه خريدارن محترم آماده ارائه
ميباشد .ابعاد استاندارد كانکسهاي توليدي شركت در
سايزهاي 2.4*12--2.4*6-و باپارتيشن بندي مورد نياز از
محصوالت روتين شركت ميباشد كه قالباً بصورت آماده
در كارخانه آماده تحويل ميباشد .ودر اعداد وطرح هاي
سفارشی دركمتر از يک هفته آماده تحويل ميگردد .

ویالی پیش ساخته
ساخت ويالي پيش ساخته در تمام نقاط كشور با
بروزترين تکنولوژي روز دنيا

