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م عامل شرکت تریریت محمد  

  پروژه :

مهندس  جناب آقای  

 

این شرکت آمادگی خود را به منظور همکاری با آن مدیریت محترم  ،خالصه ای از سوابق کاری یهااروسیله ضمن  احتراما بدین

نمایند.می اعالم   

 

در زمینه طراحی و  1370سال  اواخرتجربه در بخش تولیدات صنعتی از  بیش از دو دههبا داشتن  گروه صنعتی سایکو سازه

هندریل  - ومیمینوآللوور - سرامیک خشک -  - مینیوم دکوراتیووآل - سازه های استیل - مینیومیوساخت نماهای شیشه ای و آل

فعالیت خود را به پله اکسپوز  – استیلپله  - پایه های دکوراتیو - نمای اسپایدر - نرده و حفاظ استیل - درب استیل - شیشه ای

است.صورت کامال تخصصی آغاز نموده   

 کلیه محصوالت این شرکت طبق استاندارد های   GZ-RAL-DQS-KOMO-FIW   می گردد و واحد کنترل بازرسیتولید و یا   

ق با استاندارد منطبمحصوالتی  کیفیت این شرکت با کادری مجرب با بازرسی های مستمر از روند اجرایی زمینه عرضه و اجرای

وبین المللی را فراهم نموده است.ملی های   

نقاط ایران در حال کار اقصی طراحی و ساخت محصوالتی در ابعاد متنوع و خاص منطبق با استاندارد های بین المللی هم اکنون در

ه داخلی و خارجی را دارد. درت رقابت این شرکت با انواع مشابکه نشان از کیفیت مطلوب و ق می باشد  

شرکت بوده که ضمن ارتقاء سطحی کیفی محصوالت تولیدی موجب توانمند اجرایی این حاصل زحمات کادر فنی و   کلیه کارها

جنابعالی مجموعه جهت پذیرش سفارشات در حجم باال و تقبل سفارشات خاص گردیده است همکاری با آن مجموعه و بازدید  سازی

حترمتان از این شرکت موجب افتخار و سربلندی مدیران و پرسنل خواهد بود.و کارشناسان م  

 

 

 

 

 با تقدیم احترام گروه صنعتی سایکو سازه

 

 

 

 

 



 درباره ما:

 

 

تایوان در ایران به یاری خداوند و عزم مدیران و کارکنان   VAYSYترکیه و    SARAYنماینده شرکت های   گروه صنعتی سایکو سازه

در ایران راه اندازی نماید وهم  1381هندریل اکسپوز از سال  - مینیوموقطعات استیل و آل پر تالش خود توانسته است در زمینه تولید

 ینیوم در ایران می باشد.آلوم مدعی تولید و اجرای قطعات استیل ونیروی کار متخصص و کارآزموده  60اکنون با بیش از 

 

 برنامه ریزی:

 

-کسپوزا مینیوم )وبهره گیری از تکنولوژی روز دنیا در تولید محصوالت با کیفیت ما را نائل به تولید قطعات استیل دکوراتیو و آل

 اسپیگوت( با کیفیتی در سطح استاندارد های بین المللی ساخته است.

اتصاالت کامل و بی  - وکونیک پروفیلبرش نیز وقف  و (FINISHER-Tنظیر پیچ های کانکتورها )استفاده از ریز ملزومات تولید 

منتج به ارائه خدمات بی نقص روز دنیا پرداخت با تکنولوژی  و شود.بهره گیری از دستگاه های جوش آرگوننقص را موجب می 

 شده است.

 

 خدمات پس از فروش:

 

 درخواست های احتمالی مشتریان است.تعویض قطعات همواره پاسخگوی  د و یا تعمیر وجدواحد خدمات پس از فروش جهت رگالژ م

 لویت اصلی این واحد می باشد.وارائه خدمات مذکور در سریع ترین زمان ممکن و با حداکثر کیفیت و دقت ا

 

 واحد امور مشتریان:

 

دریافت بازخورد موجود در هر پروژه از جنبه های تکنیکی و زمانی و همچنین ماهنگی عملیات اجرایی مجموعه با مقتضیات ه

در واقع این واحد به پویایی مستمر  واحد امور مشتریان است.ن و انعکاس آن در داخل از سازمان وظیفه مشتریاتعامالت موجود با 

 .و ارائه محصوالت و خدمات بهتر از طریق ارتباط دائمی به مشتریان کمک میکند

 

 

 کنترل کیفیت:

 

طراحی و اجراء به استقرار فرایندها  - مفتخر است از آخرین مهارت و تکنولوژی روز برای الزامات تولید گروه صنعتی سایکو سازه

 مینیوم پیشگام باشد.واستیل وآلبرده و همواره در کیفیت تولید قطعات  و کنترل کیفی محصوالت خود بهره



 

 

 

 مقاومت تحت فشار:

  پذیریضربه 

 ازدیاد طول 

  تعیین چگالی 

 یشاستحکام کش 

 نشست یابی 

 نفوذ پذیری هوا 

 شتست جو 

 کنترل ابعاد 

 کنترل رنگ 
 

رو گروه صنعتی سایکو سازه  مینیوم یراق آالت به کار رفته در آنهاست از اینویکی از مهمترین اجزای سازه های استیل و آل

الت شرکت های تایوانی و آلمانی مونتاژ می نماید که در حال حاضر از بزرگترین محصوالت خود را با استفاده از سیستم های یراق آ

 در زمینه تولید یراق آالت می باشند.ین و معتبرترین شرکت های آسیایی و اروپایی و پرفروش تر

 

 سط گروه صنعتی سایکو سازهانجام شده توتعدادی از هزاران پروژه های    

 

 ( شهرک امید ) پروژه امید تهرانپارس (1

  ( کوهک ) 22پروژه نسیم منطقه  (2

  شهرک غرب( پروژه سینا ) (3

  ( فرمانیه پروژه گل ) (4

 ( آتی ساز ) پروژه بازار مبل همدان (5

 ( ستارخان بزرگ )بانک کشاورزی مدیریت تهران  (6

 دهکده آبی پارس )گرمدره( (7

 )مراغه( 1 سنتیپاساژ  (8

 )مراغه( سنتی   پاساژ (9

 پروژه آتی شهر (10

 پروژه آتی شهر )پله( تهران  (11

 پروژه فیروزه شرق مشهد (12

 پاساژ ایرانیان )میدان ایرانیان( (13



 میدان سعیدی( ) قمپروژه سیرنگ  (14

 ( کربالی معلی پروژه عتبات عالیات ) (15

  ( تهران ونک ) پارک آب و آتش (16

 ( چابهار ) تیسهتل  (17

  ( زاهدان )  طب سنتی (18

 پروژه آب و فاضالب )زاهدان( (19

 ( تهران ولیعصر ) هتل سیمرغ (20

 ( تهران ونک مهندسی خواجه نصیرالدین طوسی )دنشکده ( 21

 ( تهران پونک پاساژ غدیر ) (22

 ( نمک آبرود )مجتمع رضا زاده  (23

 ( تهران میدان فاطمی ) یساختمان اداری غزال (24

 ( تهران ) منظرمجموعه ورزشی  (25

 ( تهران هفت تیر ) ورزشگاه شیرودی (26

 ( تهران اقدسیه سازمان اکو ) (27

 ( تهران جردن پروژه گل گشت ) (28

 (( ساختمان آلتون ) تهران 29

 تهران آرژانتین( پروژه زاگرس ) (30

 (پردیس  گلستان )واحدی مسکونی  350(پروژه 31

 ( تهران مترو اکباتان ) (32

 استاد معین )تهران(مترو  (33

 ( تهران ) مترو قیطریه (34

 ( تهران تجریش پاساژ قائم ) (35

 ( عباس آباد صنعتی ایران )ارتعاشات  (36

 ) ونک (برج نگهبانی سازمان کشتیرانی  (37

 ( تهران ولیعصر )من فروشگاه ال سی  (38

 ( تهران ) شرکت گوشت ایران (39

 ( تهران پونک شرکت چای گلستان ) (40

 ( اصفهان ) بیمه کارآفرین (41

 ( کیش ساختمان های شهرک صدف ) (42



 ( میدان آرژانتین تهران پاساژ بهاران ) (43

 ( کرج برج شاه کرم ) (44

 ( کرج برج طالقانی ) (45

 ( تهران )مجمع تشخیص مصلحت نظام  (46

 ( زنجان ) بیمارستان آیت هللا سعیدی (47

 ( تهران زیبا ) کاخ سعدآباد موزه هنرهای (48

 ( تهران کاخ سعد آباد موزه ماشین ) (49

 ( آرژانتین تهران پروژه مرکزی بانک ملت ) (50

  ( اسالمشهر ) بانک ملت (51

 ( تهران ) ها ن مرکز زندانبام اوی (52

 (تهران  دانشگاه شریف ) (53

 ) تهران (پروژه فروشگاه رفاه  (54

 پروژه برج نگار )تهران( (55

 )تهران(تات  مجتمع اداری (56

 پروژه دریا )دیباجی( (57

 شهرداری کرج )مجتمع ویالیی و تفریحی نشتارود( (58

 بیمارستان سامان )تهران( (59

 مسکن مهر )اسالمشهر( (60

 ( پروژه شمشیری ) سه راهی بوتان ( 61

 

 



                                                                                                  









































  

 

 

 

 

 





























 


