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 :شرکت کیمیا صنعت رزومه

به منظور تولید انواع دریچه  تنظیم  هوا و دمپر صنعتی و  با هدف طراحی و ساخت  1378گروه تولیدی کیمیا صنعت در سال 

استفاده از تجربیات مهندسین و پرسنل مجرب خود پا به عرصه این صنعت محصوالت جدید و متنوع بر مبنای نیاز مشتریان با 

 گذاشت.

مترمربع در منطقه صنعتی جی اصفهان با هدف تامین سایر  5000کارخانه دوم این گروه صنعتی در زمینی به مساحت  1391در سال 

 بوع تاسیس گردید.دریچه های مورد نیاز بازار و همچنین ایجاد واجرای کانال سیستم های تهویه مط

با اعتماد راسخ به اصل مشتری مداری و نیل به اهداف متعالی کیفی و کمی  ،اکنون پس از گذشت سالیان متمادی از آغاز فعالیت

مفتخریم که با استفاده از بهترین مواد اولیه و بهره گیری از متخصصان  ،در تولید انواع دریچه تهویه و تنظیم هوا و دمپرهای صنعتی

 ب محصوالت تولیدی خود را عرضه نماییم.مجر

نفر در واحد  60در حال  حاضر این شرکت توانسته با اتکاءبه دانش فنی خود سهم عمده ای از بازار را تصاحب کند و برای بیش از 

 تولید و خدمات  اشتغال زایی مستقیم ایجاد نماید.

 محصوالت شرکت:

لید انواع دریچه تهویه هوا و دمپر صنعتی، ایجاد و اجرای کانال سیستم های تهویه فعالیت گروه تولیدی کیمیا صنعت در زمینه تو

کلیه تولیدات این گروه با مد نظر قرار دادن اولویت در  مطبوع و فروش عایق های االستومریک و لوله های فلکسیبل می باشد.

 می باشد.  ISO9001/ ISO10002اروپا و سیستم کنترل کیفیت  CEکیفیت محصوالت بر اساس  استاندارد های 

این گروه توانسته است با بهره گیری از توان و دانش نیروی انسانی گام های موثری جهت خود کفایی در این صنعت بر دارد و 

، ها دانشگاه گاز و پتروشیمی، درمانگاه ها و بیمارستان ها، نیروگاه ها، نفت، ،ایع مختلفی از جمله ساختمان سازینیازمندی های صن

 . را به شکل قابل توجهی پوشش دهد.ایستگاه های مترو و..
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 :برخی از مهمترین پروژه های انجام شده

 دانشگاه سید جمال الدین همدان 

  واحدی شهرک پرند 3800پروژه 

 دانشگاه آزاد نجف آباد 

 مرکز مدیریت بحران جمعیت هالل احمر 

  واحدی شهر جدید مجلسی 1280پروژه 

 لنجان زرین شهر بیمارستان شهدای 

 ایستگاه شهید آوینی مترو شیراز 

  مسکن مهر فوالد شهر 44پروژه تعاونی 

 بیمارستان امام سجاد یاسوج 

  واحد گل بهار مشهد 4328پروژه 

  واحدی شاهین شهر 900پروژه شرکت توسعه مسکن 

 بیمارستان دهوک اقلیم کردستان عراق 

  واحدی پردیس 7000پروژه 

 واحدی شیراز 300 پروژه شرکت توسعه مسکن 

 دانشگاه آزاد بروجرد 

 سازمان جهانگردی معموالن 

 پتروشیمی رجال 

 بیمارستان کوار استان فارس 

 پلی کلینیک غرضی اصفهان 

 ایستگاه مترو آزادی اصفهان 

 ایستگاه مترو تقاطع کاوه و باهنر 

 ایستگاه مترو دانشگاه 
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               درمانگاه شبانه روزی شهر یاسوج 

 شهرستان بروجن بیمارستان 

 سیتی سنتر اصفهان 

 پاالیشگاه نفت اصفهان 

 مترو شیراز 

 پارکیتگ فرشادی شهرداری اصفهان 

 بیمارستان غرضی تامین اجتماعی اصفهان 

 )پتروشیمی لردگان )چهارمحال و بختیاری 

  پاالیشگاه آبادان 

 بیمارستان قائمیه شهرستان چنارشاهیجان 

 سیتی سنتر نور شاهین شهر 
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 برخی پروژه های اجرا شده توسط واحد خدمات: ) ایجاد و اجرای کانال سیستم های تهویه مطبوع (

 ......................................سیستم تهویه مطبوع کارگاهها.......ذوب آهن اصفهان... 

 .....................................و چهار گوش سیستم تهویه مطبوعهای گرد ...کانال..........پاالیشگاه اصفهان 

 ........................های تولیدی)شرکت نارگان، شرکت در ریز(های گرد و چهار گوش کارگاه........کانال.................پتروشیمی اصفهان 

 ....................ها......سیستم غبارگیری الیاف.......کارخانه نیل بافت نجف آباد 

  ها.......سیستم تهویه مطبوع کارگاه.......گاز اصفهان........................کارخانه شیر 

 ، های مسکونیهای تهویه مطبوع مجتمع......کانال.......واحدی............. 1000تعاونی مسکن یزد 

 .......................ل، های تهویه مطبوع، اتاق عم....سیستم......بیمارستان مطهری فوالد شهرClean room 

 ......سیستم غبارگیری الیافها......کارخانه ریسندگی،بافندگی وطن اصفهان.. 

 .......سیستم غبارگیری الیافها.............کارخانه ریسندگی،بافندگی کوهپایه.. 

 ...................کانال کشی تهویه مطبوع......مجتمع تجاری مریم شاهین شهر.... 

 کانال کشی و سیستم تهویه مطبوع.....صحرا اصفهان.......... مسکونی-مجتمع اداری.... 

 ...........................................کانال کشی و سیستم تهویه مطبوع.......هتل پل اصفهان.... 

 ...............................های تهویه مطبوع، اتاق عمل، ......سیستم......بیمارستان امید اصفهانClean room 

 های تهویه مطبوع، اتاق عمل، منظریه خمینی شهر...............سیستم تخت خوابی 1400بیمارستانClean room 

 های تهویه مطبوععمران مسکن اصفهان.................سیستم های شرکت برخی پروژه 
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