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 بسمه تعالی
 پروژه های انجام شده توسط شرکت کاج طالیی آفاق به استحضار آن شرکت محترم میرسد:  تعدادی لیست "احتراما

سوخت به انرژی و  کاج طالیی آفاق دارای تاییدیه با مجوز وزارت جهاد کشاورزی در اجرای طرح بهینه سازی مصرف  مهندسی شرکت

لوح تقدیر کسب  10سمینار آموزشی در سراسر کشور برگزار و بیش از  15بوده که تاکنون بیش از  را دارا 2893/182/8شماره قرارداد 

 نموده است.

 لیست برخی از پروژه های صنعت ساختمان  به قرار ذیل می باشد:

 عنوان پروژه نام مدیر شهر ردیف
 متراژ

 )متر مربع(
 نوع عملیات

 یق حرارت و ضد حریقعا 20.000 هتل روتانا بهزاد بهزادی مشهد 1

 مهندس شهبازی آبعلی 2
هتل شرکت نفت 

 پروژه آبعلی
 عایق حرارتی، صوت پلی یورتان 20.000

 عایق حرارتی و ضد حریق 15.000 هتل میزبان مهندس ولیپور بابلسر 3

 شهرکرد 4
 -شرکت نوین تاوه

 اشکان دارایی

سرپرستی شعب 

بانک ملت استان 

 چهارمحال بختیاری

 ریق سازهضدح 18000

 کفپوش پارکینگ 40.000 پارکینگ تهران مال تهران 5

 2.000 برج جهان کودک تات مال تهران 6
پوشش محافظتی پلی یوریا و عایق حرارتی 

 پلی یورتان

 اوشان 7
مهندس 

 نورمحمدی
 عایق حرارتی پلی یورتان 1.800 الیو

 تهران 8
شرکت نیروگاهی 

 مپنا
 رکینگکفپوش پا 8.000 ساختمان اداری

 تهران 9
شرکت عمران 

 آذرستان

مرکز توانبخشی 

 بنیاد مستضعفان
 عایق صوت پلی یورتان 6.000

 تهران 10
شرکت انرژی 

 سازه آبان

فرودگاه بین المللی 

 امام خمینی
 عایق صوت و کفپوش پلی یورتان 4.000

 عایق صوتی 200 برج مسکونی گلپاد مهندس حائری تهران )الهیه( 11

 ساوجمهندس  تهران  12
مجتمع اداری 

 پتروشیمی کنگان
 حرارتی و دودبند رایزرهاعایق  150

 حرارتیعایق  600 ویال شخصی ساغریمهندس  لواسان 13
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 حرارتیعایق  200 ویال شخصی امانیمهندس  گیالوند 14

 تهران 15

ساختمان سازمان 

زلزله شناسی و 

 ژئوتکنیک ایران

 و حرارتی پلی یورتان عایق صوت 3.500 ساختمان آزمایشگاه

 انزلی 16
 -شرکت نوین تاوه

 اشکان دارایی

ساختمان مرکزی 

سازمان تامین 

 اجتماعی

 عایق حرارتی و رطوبتی پلی یورتان 6.500

 عایق صوت و حرارت پلی یورتان 4.500 مجتمع مسکونی مهندس دانایی شمشک 17

 بندر انزلی 18
سازمان بنادر و 

 کشتیرانی
 رارتی پلی یورتانعایق ح 500 سازه

 مهندس کریمی تهران 19
 -عمارت علوی

 فرمانیه
 عایق صوت پلی یورتان 700

 تهران 20
سازمان 

 بازنشستگان بسیج
 پوشش محافظتی پلی یوریا 20000 نمای ساختمان

 مهندس ایل بیگی مالیر 21
پژوهشکده کشمش 

 ایران
 عایق رطوبتی و حرارتی 2.000

 عایق حرارتی پلی یورتان 1.500 ویال مهندس صفوی دماوند 22

 عایق صوت پلی یورتان 3.000 برج هاله-مسکونی مهندس آصفی تهران 23

 عایق حرارتی پلی یورتان 1.500 ویال دکتر پالیزی کالردشت 24

 عایق صوت پلی یورتان 6.000 مجتمع مسکونی مهندس اصفهانی تهران 25

 فظتی پلی یوریاپوشش محا 1.200 ویال مهندس رفیعی لواسان 26

 دز 27

تولید و بهره 

برداری برق سد 

 3کارون 

 عایق حرارتی پلی یورتان 3.000 ساختمان همایش

 عایق صوت پلی یورتان 800 برج دیپلمات مهندس اسدی تهران 28

 پوشش آببندی پلی یوریا 2000 نمای ویال مهندس دیلمقانی کالردشت 29

 تهران 30
مهندس پاک 

 نشان
 کفپوش پلی یوریا 1500 ینگسقف و پارک
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 عایق صوت پلی یورتان 700 مسکونی مهندس سلیمی تهران 31

 مهندس تهرانچی تهران 32
پایگاه دهم خلبانان 

 شکاری
 عایق حرارتی و صوت پلی یورتان 8000

 عایق صوتی 200 برج مسکونی گلپاد مهندس حائری تهران )الهیه( 33

 مسکن مهر شیراز 34
واحدی مسکن مهر 

 مرودشت
 عایق حرارتی پلی یورتان واحد 1380

 مهندس افشار تهران 35
برج مسکونی 

 فرمانیه
 عایق صوت پلی یورتان 4.00

 عایق صوت و حرارتی پلی یورتان 800 ویال مهندس سلیمی نوشهر 36

 مهندس نادری تهران 37
کمیته امداد امام 

 برج آزادی -خمینی
 عایق حرارتی پلی یورتان 15000

 مهندس اعتمادی هوازا 38
مجتمع تجاری 

 الماس شهر
 عایق حرارتی پلی یورتان 6000

 مهندس افشار تهران 39
مجتمع تجاری 

 رویال
 اجرای روف گاردن پلی یوریا 2000

 :لیست برخی از پروژه های صنعت مرغداری به قرار ذیل می باشد

 پروژه عنوان نام مدیر شهر ردیف
 متراژ

 )متر مربع(
 نوع عملیات

1 

بزرگترین مجتمع 

 طیور خاورمیانه

 

 250.000 طیور شرکت سیمرغ

 

 عایق حرارتی پلی یورتان

 200.000 طیور آقای حاج نوری آرتا جوجه سبالن 2
 عایق حرارتی پلی یورتان

3 
پروژه در اقصی نقاط  200اجرای بیش از 

 ایران
 400.000 طیور

 عایق حرارتی پلی یورتان

 به قرار ذیل می باشد:ی صنعتی لیست برخی از پروژه ها

 پروژه عنوان نام مدیر شهر ردیف
 متراژ

 )متر مربع(
 نوع عملیات

 شرکت سابیر  تهران 1
متروی ایستگاه 

 پارک الله
 عایق رطوبتی 5.000
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 شرکت کاله آمل 2
سردخانه لبنی و 

 گوشتی کاله 
 تزریق-عایق حرارتی 300

 عایق حرارتی پلی یورتان 3.000 کشتارگاه مالیر مهندس ترکاشوند مالیر 3

 مهندس زرشکی اصفهان 4
فوالد مبارکه 

 اصفهان
 پوشش محافظتی پلی یوریا 800

 اتاقک تست صدا -عایق صوت - سازمان هوافضا مهندس راد تهران 5

 تهران 6
مهندس 

 طهماسبی
 عایق حرارتی پلی یورتان عدد 40 کانکس

 عایق صوتی و رطوبتی 2000 غتونل متروی چهاربا مهندس حلبیان اصفهان 7

 عایق حرارتی تزریقی 2.800 کارخانه شرکت مزمز ساوه 8

 قم 9
شرکت فیدار 

 سپند پایدار
 درزگیری و هوابندی 4.000 سوله صنعتی

 اراک 10
پتروشیمی شازند 

 اراک
 پوشش محافظتی پلی یوریا 600 استخر پسماند

 سمنان 11
کربنات سدیم 

 سمنان
 وشش محافظتی پلی یوریاپ 2.000 تاور تولید
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 واحدی مسکن مهر  1380پروژه                
 

 نام پروژه: مسکن مهر مرودشت

 واحد مسکونی ۱۳۸۰تعداد واحد: 

 LSFنوع سازه: 
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 نام پروژه: هتل روتانا

 تات مال نام کارفرما:

 طبقه ۲۴تعداد طبقه:

 ۱۸.۰۰۰: متراژ

 مشهد -هتل روتانا                       
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 نام پروژه: هتل آبعلی

 نام کارفرما: شرکت نفت

 اتاق ۲۴۰تعداد اتاق:

 ۲۴.۰۰۰  :متراژ

 پروژه هتل آبعلی                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:Info@ktaholding.com
http://www.ktaholding.com/


 

            021-88678506تلفن :         5، واحد 5توانیر جنوبی، خیابان نظامی گنجوی، شماره تهران، آدرس: 

                                                            www.ktaholding.comسایت:         Info@ktaholding.com ایمیل:

 

 

 

 نام پروژه: دفتر پتروشیمی کنگان

 نام کارفرما: مهندس ساوج

اجرای عایق های صوتی، حرارتی 

 و کفپوش آنتی استاتیک

 

 

 کنگانپتروشیمی  پروژه                                                           
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 نام پروژه: ویالی لواسان

 نام کارفرما: مهندس ساغری

اجرای عایق حرارتی: سقف و دیوار 

 6۰۰  :متراژ
 

 یالی لواسانپروژه و                                                     
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 وندنام پروژه: ویالی گیال

 نام کارفرما: مهندس امانی

اجرای عایق حرارتی: سقف به 

 ۲۰۰ متراژ 
 

 
 

 یالی گیالوندپروژه و                                   
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  یشکار خلبانان گاهیپانام پروژه: 

  مهندس تهرانچی نام کارفرما:

 حرارتی: اجرای عایق

  12000 :متراژ

 

 شکاری  پایگاه خلبانان پروژه                                                                           
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 بابلسر -زبانیهتل منام پروژه: 

  آقای حاجی بابایی نام کارفرما:

 حرارتی :عایق اجرای

 ۸۰۰۰متراژ: 

 

 بابلسر -پروژه هتل میزبان                                                                           
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 ساختمان حراست فرودگاهنام پروژه: 

 فرودگاه بین المللی امام خمینینام کارفرما: 

 : کفپوش و عایق حرارتیاجرای عایق

 ۱7۰۰متراژ: 

 

 ساختمان حراست فرودگاه پروژه                                                                         
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 ساختمانی نام پروژه:

 دکتر سلطانینام کارفرما: 

 یصوت :اجرای عایق

 ۱۴۰۰متراژ: 

 

 ساختمانیپروژه                                                               
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 کانتینر نام پروژه:

  مهندس طهماسبی :نام کارفرما

 حرارتی :اجرای عایق

 عدد کانتینر ۲۰متراژ: 

 

 پروژه کانتینر                                                               
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 جهان کودک نام پروژه:

  تات مال نام کارفرما:

 اجرای فوم پلی یورتان و پلی یوریا

 4000متراژ: 

 

 هان کودکجپروژه                                                                       
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 هتل تهران نام پروژه:

 آقای مهندس فرهادی نام کارفرما:

 اجرای عایق حرارتی

 020متراژ: 

 

                                                                                                

 هتل تهرانپروژه 
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