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 تاریخچه

 کند) چینی فلزیگره با فلزی های پنجره و درب انواع نصب و ساختدر زمینه  را خود فعالیت پارس فلزی صنایع شرکت

 این در  استفاده مورد تجهیزات و قطعات.  کرده شروع... و شخصی منازل و جات اداره و عمومی اماکن جهت ،(تند و

 کمک با خویش فعالیت دهه دو طول در وباشد  می مشخص های زاویه با مجهز های قوطی و پروفیل بهترین از حرفه

 زمینه در پیشرو و مطرح های شرکت از یکی بعنوان را خود توانسته  ایران، کشور در گروه هم و همکار های شرکت

 .نماید معرفی فلزی صنایع در  نصب و ساخت ، طراحی مهندسی، خدمات

 و کارشناسی کار نیازمند خودکفایی، نهایت در و متخصص نیروی آموزش و کارآفرینی مولد، و پویا صنعت از برخورداری

 های زمینه در است توانسته نیاز همین طبق بر پارس فلزی صنایع شرکت که باشد می باکیفیت و تخصصی خدمات ارائه

 .نماید خارجی و داخلی بازارهای در صنعت تکنولوژی ارتقای به شایانی کمک ساخت و طراحی

 و کارکنان از نفر 20 از بیش به اتکا با مترمربع 2000 مساحت به مجهز کارگاهی از استفاده با پارس فلزی صنایع شرکت

 تحویل و رسانده اجرا به موفقیت با را متعددی های پروژه پیشرفته، و روز به تجهیزات و خود ماهر و تجربه با کارشناسان

 .است داده خویش کارفرمایان
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 شرکت صنایع فلزی پارس مهارت های
 بخش سنتی  -1

 (طرح و اندازه موجود )گره تند و کند 50تهیه انواع گره از میان بیش از  ❖

 طراحی انواع دو قوسی و سه قوسی ❖

 پنجره و نرده سنتی )گره چینی( با شیشه های رنگیساخت انواع در و  ❖

 و ...( )مساجد، فرهنگسراها، امامزاده هاقبول سفارش برای اماکن مذهبی و فرهنگی  ❖

 دکوراسیون داخلی منازل ❖

 های شهریطراحی المان ❖

 کار شدهاماکن  -2

 (کیش مهر درسا شرکت) کیش جزیره در واقع فلزی سایبان چینی گره شبکه اجرای ❖

 (اصفهان صنعتی دانشگاه)اصفهان صنعتی دانشگاه مهمانسرا ❖

 ساوه شهر مرکزی استان ناهید طراز روستای مقبره چینی گره اجرای  ❖

 اصفهان استان شبستان فلزی چینی گره درب اجرای ❖

 تهران پونک وتحقیقات علوم دانشگاه در گمنام شهدای مقبره گره پروژه ❖

 فارس استان هورمه النبیا مسجد های قاب سنتی چینی گره ❖

 بوشهر استان پارسیان شهرک شهدا گلزار درب ❖

 شهرکرد جامع دارالشفا ❖

 دستگرد اکبر محمد امامزاده شبستان فلزی چینی گره درب اجرای ❖

 خواهران علمیه حوزه  فلزی چینی گره های پنجره و درب اجرای ❖

 چهراز جعفر امامزاده چینی گره ❖

 گمنام شهدا مقبره در ضلعی چند فلزی گنبد اجرای ❖

 دشت سفید(ع) حسین امام مسجد ❖

 شهرکرد پسران ای حرفه فنی آموزشکده در گمنام شهدای مقبره چینی گره پروژه ❖

 بوشهر استان شهری المان ❖

 ایذه شهرستان در صالح سید امامزاده های دسته گل بازسازی ❖

 بلداجی علی حمزه امامزاده ساختمان پنجره و در ونصب ساخت ❖

 و... ❖
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