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 بندی حجمی بتن: های آبپروژه برخی از

 پروژه ردیف
 بندیمقطع آب

 حجمی
 پروژه مکان کارفرما

 همدان آبفای همدان استخر استخر آبیاران همدان 1

 تهران، خیابان دولت موئیدیمهندس  دیوار تراز منفی برج برلیان 2

 مرکز تجاری پار مال 3
کف پارکینگ روی 

 خاک
 بابلسر، جاده دریاکنار مهندس حسینی

4 
برج مسکونی شهرک 

 ساحلی ایزدشهر
 ایزدشهر شخصی پی و دیوار

 دکتر وحیدی هاسقف پارکینگ مرکز تجاری و اداری ناهید 5
تهران، خیابان ناهید 

 غربی

 همدان فوالد راد همدان مخزن آب فوالد راد همدان 6

 مخزن عباس دشت مخازن 7
 ملی شرکت

 خیز نفت مناطق
 خوزستان

8 

 علوم دانشکده استخر

 شهید دانشگاه تحقیقات

 چمران

 استخر

 دانشکده استخر

 تحقیقات علوم

 شهید دانشگاه

 چمران

 خوزستان

9 
 بنکداران بازار و زمین زیر

 اهواز
 دیوار و پی

 بنکداران بازار

 اهواز
 خوزستان

11 
 بیآ برق نیروگاه کالریفایر

 رامین
 نیروگاه کالریفایر

 آبی برق نیروگاه

 رامین
 خوزستان

11 
 فوالد خانه فیهتص

 خوزستان
 مخزن

 پیمانکار شرکت

 شفاب شرکت
 خوزستان

 خوزستان رامهرمز زندان دیوار رامهرمز زندان بندی آب 12



 کالریفایر احیا ناحیه کالریفایر 13
 سازه شرکت

 سدید
 خوزستان

14 
 21 پارک بنما آب حوضچه

 اهواز شهداری هکتاری
 خوزستان نقش وینا شرکت بنما آب حوضچه

 مخزن مخزن ذخیره آب 15
جوجه کشی مهر 

 گستر
 آمل

 مخزن و دیوار مخازن و دیوار بتنی 16
شرکت فوالدین 

 ذوب آمل
 آمل

17 
تصفیه خانه بتنی امامزاده 

 عبداله
 آمل مهندس برزگر مخزن

18 
تنی  5111سردخانه 

 سلیمی
 جاده قدیم آمل به بابل مهندس فتحی کف

 آمل شورای چالو مخزن منایع آب روستای چالو 19

 نور دشت نور دیوار و پی برج های دشت نور 21

 سقف برج نور 21
مندس جعفر 

 نوری
 سرخرود

 سقف برج سفید 22

مهندس 

خبازکناری و 

 نصیری

 سرخرود

 آمل شرکت کاله مخزن مخازن آب کشاورزی 23

 استخر استخر شهرداری بابل 24
سازمان عمران 

 شهرداری بابل
 بابل

 تهران مهنس ربیعی دیوار و پی واحدی ترنج 28ساختمان  25

 دیوار و پی مجتمع مجلل جمشیدیه 26
-کی خسروی

 خمسه
 تهران

27 
مجتمع تجاری و اداری 

 درکه
 تهران ربیعی دیوار و پی

 ترهان گوپله دیوار بیمارستان شریعتی 28



 تهران تهران االستیک مخزن تهران االستیک 29

 تهران سازهبام  پی و دیوار برج فرشته 31

 تهران لوتوس پی و دیوار برج باغ زعفرانیه 31

 تهران پورمند پی و دیوار مجتمع مسکونی پورمند 32

 انتهر مهندس سجادیان پی و دیور پروژه اوشان 33

 

 
 

 

 

 

 


