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شرکت صبا شیمی آریا (سهامی خاص) در سال 1383 توسط جمعی از فارغ التحصـــیالن دانشـــگاه صنعتی 

امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) تاسیس شده و فعالی تهاي خود را در زمین ههاي مختلف صنعت رنگ و پلیمر، 

شامل تولید انواع رن گهاي ترافیکی، صنعتی و پوش شهاي کف آغاز نمود. این شرکت، با هدف استفاده از 

ظرفی تها و توانمند يهاي داخلی در توسعه و گسترش فن آور يهاي نوین در عرصه صنعت رنگ و پلیمر پا 

گرفت. صباشیمی آریا با تکیه بر کادري متخصـص، مجرب و دانش آموخته، همواره بر مســیر بهبود کیفیت 

چه در عرصه محصــــوالت و چه در عرصه خدمات و اجرا گام برداشته و با توجه به ضع فهاي موجود به ویژه 

در عرصه اجراي رنگ، تالش نموده است تا استانداردهاي جدیدي را در این راه خلق کند.

 با اتکا به نیروي انسـانی کارآمد و متخصـص و همچنین مدیریت دلسـوز و توانمند، این شرکت به موفقیت 

هاي چشــــــــــــمگیري دست یافته که از مهمترین آ نها می توان به تولید رنگ و اجراي بیش از 1 میلیون 

مترمربع خط کشـی ترافیکی و 300 هزار متر مربع از انواع کفپو شهاي تخصـصــی اپوکســی و پلی یورتان 

درچند سال اخیر اشاره کرد. ارز شهاي محوري این شرکت از جمله اعتماد و صداقت، تخصــــص، نوآوري، 

مشتري مداري و ...از ارکان کلیدي مجموعه محسـوب شده و تمامی سعی مدیران و کارکنان این بوده است 

تا هرگز این ارزش ها زیر پا نهاده نشود.

 اعتماد کارفرمایان و رضایتمندي مشـــــتریان، همواره مهمترین سرمایه ما در راستاي پیشـــــبرد و تحقق 

اهداف شرکت بوده است. 
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ماموریت و چشم انداز
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ما برآنیم تا با تبدیل شدن به قطب علمی صنعت رنگ ایران در 

جهت بهبودکیفیت زندگی مردم و حفاظت ازمنابع و سرمایه هاي 

طبیعی گام برداریم.

چش مانداز ما

ماموریت ما

ما با طراحی، تولید و اجراي انواع رنگ و پوشـــــش هاي  با کیفیت، 

مطابق با اســتانداردهاي روز بین المللی، همواره بر مرزهاي دانش 

گام برداشته و برآنیم تا محیطی فراهم کنیم تا افراد متخصـص و با 

دانش، در راستاي خلق ارزش براي مشــــتریان، از همکاري با این 

شرکت به خود ببالند.  



ارز شهاي کلیدي ما
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توجه به حــرمت 

و کرامت انسانی

تعهد و

مسئولیت پذیري  نوآوري

توسعه و تعالی

 فردي و سازمانی

مشتري

 مداري

اعتماد و 

صداقت

تخصص و

 حرف هاي گري



باورهاي ما
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همواره بر این باوریم که رضایتمندي مشـــتریان و ارائه 

خدمات مناســـب به کارفرمایان، در گروي رضـــایتمندي 

کارکنان مان اســـــت. تالش کردیم با جذب و به کارگیري 

نیروهاي متخصـص و کاربلد، با فراهم آوردن محیطی پویا 

و پرنشاط، فرهنگ مشـتري مداري را نه در زبان، بلکه در 

عمل در تار و پود سازمان نهادینه کنیم.   

باور داریم کیفیت، ضامن بقا و پیشــــــــــــرفت و توسعه 

مجموعه است. کارکنان و نیروهاي متعهد و متخصـــص در 

کارخانه و سایت تولید صباشیمی، مطابق با استانداردهاي 

روز دنیا، فـرهنگ کیفیت را در عمل تــرجمه مــی کنند. با 

بهـره گیـري از به روز تـرین ابــزارهاي مدیــریت کیفیت، 

کیفیت را نه به عنوان یک مـزیت و بـرتـري بلکه به عنوان 

یک الزام براي خود تعریف کرده ایم.   

باور داریم با رو شهاي تکراري گذشـــــــته نمی توان در 

عرصه امروزي صـنعت موفق بود. از این رو همواره تالش 

داریم تا با تحقیق و توسعه کارآمد و نیروهاي متخصـص و 

نخبه مرزهاي فنی در صنعت رنگ را گســـــــترش دهیم.  

واحد تحقیق و توسعه شـرکت مجهز به آخرین فناور يها و 

تکنولوژ يهاي عرصــــــه رنگ و کفپوش و همچنین با اخذ 

گواهینامه و تأییدی ههاي فنی از مراجع ذیصــالح، در حد و 

مـرزي از بلوغ و پختگـی قـرار دارد  که مـی تواند حتـی به 

بسیاري از شرک تهاي همکار نیز ارائه خدمت کند.
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باور داریم هــرگونه نقص در اجـــرا و ارائه خدمت، نام و 

آوازه بهترین و باکیفیت ترین محصـــوالت را نیز با چالش 

مواجه خواهد ســـــــــاخت. با این نگاه، تالش کردیم تا با 

اســــــــــــتفاده از مدرن ترین و به روز ترین تجهیزات و 

همچنین تیم اجرایی کارآزموده، تا تحویل نهایی محصول، 

در کنار مشتریانمان باشیم. ناوگان اجرایی شرکت شامل 

10 اکیپ اجراي خط کشـــی به صورت دستی با رنگ سرد 

تک جزئی و دو جزئی و 6 اکیپ اجراي خط کشی محوري به 

صورت مکانیزه شامل 4 عدد دستگاه خط کشـی رنگ گرم 

و 2 عدد دستگاه خط کشی رنگ سرد، مسـئولیت و وظیفه 

اجراي قراردادهاي پیمانکاري شـرکت شـامل پروژه هاي 

خط کشی معابر و راه ها در سطح کشور را بر عهده دارد.  



محصوالت



رنگ ترافیکی
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رنگ ترافیکی چندجزئی

رنگ ترافیکی دو جزئی 

رنگ ترافیکی سه جزئی

رنگ ترافیکی دوجزئی آنتی اسکید

الك دو جزئی ضد جرم

رنگ دو جزئی اسپري (مخصوص اجرا با دستگاه خ طکشی)

رنگ دو جزئی اسکرید (مخصوص اجرا با دستگاه خ طکشی)

رنگ سرد ترافیکی آلکیدي کلروکائوچو

رنگ سرد ترافیکی اکریلیک

تینر ترافیکی (تابستانه و زمستانه)

الك دو جزئی ضد جرم مخصوص رنگ سرد 

رنگ ترافیکی تک جزئی سرد

رنگ گرم ترافیکی ترموپالستیک اسپري

رنگ گرم ترافیکی ترموپالستیک اسکرید/اکستروژن

پرایمر رنگ گرم 

رنگ گرم ترافیکی ترموپالستیک
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گلسبید

چسب

چسب چشم گربه ایی دو جزئی اپوکسی

رنگ ترافیکی جدولی

رنگ ترافیکی جدولی آلکیدي هوا خشک پایه حالل

رنگ ترافیکی جدولی آکریلیک پایه آب

رنگ ترافیکی جدولی پلی یورتان 

تینر روغنی آلکیدي



رنگ صنعتی
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رن گهاي میانی

رن گهاي رویه

پرایمرها

(HIGH BUILD) رنگ میانی اپوکسی پلی آمید 

(MIO-HIGH BUILD) رنگ میانی اپوکسی پلی آمید

آستر اپوکسی پلی آمید غنی از روي (زینک ریچ)

آستر اپوکسی پلی آمید زینک فسفات

آستر اپوکسی پلی آمید زینک کرومات

آستر اتیل سیلیکات غنی از روي (زینک ریچ)

آستر اکسید آهن اپوکسی پلی آمید اخرایی

آستر واش پرایمر

آستر اپوکسی فنولیک

آستر آلکیدي (انواع ضد زن گها)

رنگ رویه پلی یورتان براق، نیمه براق و مات

رنگ رویه اپوکسی براق، نیمه براق و مات

کولتار اپوکسی پلی آمید و پلی آمین 
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رن گهاي نسوز

تینرها

رن گهاي مهندسی

رنگ اپوکسی پلی آمین بدون حالل-مخصوص آب شرب

رنگ اپوکسی پلی آمین مخصوص سطوح مرطوب

رنگ اپوکسی پلی آمین گلس فلیک

رنگ رویه اپوکسی فنولیک

رنگ سرامیکی

رنگ نسوز 250 درجه سانت یگراد

رنگ نسوز سیلیکونی 400 درجه سانت یگراد 

رنگ نسوز سیلیکونی  600 درجه سانت یگراد

تینر رنگ اپوکسی

تینر رنگ پلی یورتان

تینر رنگ نسوز

تینر رنگ اتی لسیلیکات

تینر شستشو



رنگ ساختمانی
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ضد زنگ آلکیدي

جالي آلکیدي براق ماندگار

رنگ ساختمانی روغنی براق آلکیدي ماندگار

رنگ ساختمانی روغنی آلکیدي نیمه براق ماندگار

رنگ ساختمانی روغنی مات آلکیدي

پوشش زیرین آلکیدي ماندگار

رن گهاي آلکیدي سول هاي ماندگار

LETO رنگ ساختمانی اکریلیک براق

LETO رنگ ساختمانی اکریلیک نیمه براق

LETO رنگ ساختمانی اکریلیک مات

LETO رنگ ساختمانی تمام پالستیک مات

رنگ ساختمانی نیم پالستیک مات LETO لوکس

رنگ ساختمانی نیم پالستیک مات LETO مکس

رنگ ساختمانی

رنگ استخري ماندگار



کفپوش صنعتی
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کفپوش سه بعدي

کفپوش اپوکسی

پرایمر اپوکسی پلی آمیدي مخصوص بتن

الیه میانی اپوکسی پلی آمین مخصوص ک ف

کف پوش رویه اپوکسی پلی آمین مخصوص ک ف

کفپوش پارکینگی

 کفپوش خودیکنواخت شونده

الك شفاف اپوکس ی



خدمات اجرایی



اجراي انواع رنگ ترافیکی
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اجراي کفپو شهاي مورتار اپوکسی

اجراي خ طکشی محوري با رنگ سرد

اجراي خ طکشی محوري با رنگ گرم

اجراي خ طکشی سطوح پروازي با رنگ سرد

اجراي خ طکشی عابر پیاده، پارکینگ، سرعتکا ههاي آسفالتی، سطوح، نقوش و عالئم با رنگ سرد

اجراي خ طکشی عابر پیاده، پارکینگ، سرعتکا ههاي آسفالتی، سطوح، نقوش و عالئم با رنگ چند جزئی

اجراي کفپوش مورتار اپوکسی مخصوص پل عابر پیاده

اجراي کفپوش مورتار اپوکسی مخصوص سرعتکاه آسفالت

اجراي کفپوش مورتار اپوکسی مخصوص پد هلیکوپتر



خدمات اجرایی کفپو شهاي صنعتی



اجراي کفپوش اپوکسی صنعتی
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اجراي کفپوش آنتی داست

اجراي کفپوش آنتی استاتیک

اجراي کفپوش اپوکسی پارکینگی



اجراي کفپوش مقاوم شیمیایی
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اجراي کفپوش سنگی

اجراي کفپوش مخصوص پل عابر 

اجراي کفپوش سه بعدي 
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تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی 

اجراي سرعتکاه آسفالتی

انواع سرعتکاه ذوزنق هاي و قوس یاجراي 



تاییدی هها و استانداردها
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شرکت ملی نفت ایران

National Iranian Oil Co.

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالي نفت ایران

KALANAFT Co.

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورد ههاي نفتی ایران

NIORDC

شرکت مهندسی و تامین قطعات
و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی

SPEC

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

NIGCENG

شرکت انتقال گاز ایران

NIGC - MIGTC

شرکت ملی گاز ایران

NIGC

شرکت نفت مناطق مرکزي ایران

Iranian Central Oil Fields Co.

شرکت پاالیش گاز ایالم

I G T C

شرکت نفت و گاز گچساران

GSOGPC

شرکت نفت و گاز پارس

Pars Oil & Gas Co.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

NPC

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

IOPTC

شرکت ملی پخش فرآورد ههاي نفتی ایران

NIOPDC

شرکت نفت فالت قاره ایران

IRANIAN OFFSHORE Oil Co.

مجتمع گاز پارس جنوبی

SOUTH PARS Gas Co.

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

OIEC

شرکت نفت و گاز اروندان

Arvandan Oil & Gas Co.

وندور لیست صنایع نفت و گاز

صنایع  پتروشیمی هگمتانه

Hegmataneh Petrochemical Industries.

شرکت پتروشیمی رجال

REGAL Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی رازي

RAZI Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی آریا ساسول

ARYA SASOL Petro-Polymer Co.

شرکت پتروشیمی الله

LALEH Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی خراسان

KHORASAN  Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی اصفهان

ISFAHAN Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی زاگرس

ZAGROS Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی مروارید

MORVARID Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی تخت جمشید

TAKHTE JAMSHID Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی ارومیه

ORUMIEH Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی اروند

ARVAND Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی فجر

FAJR Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی مبین

MOBIN Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

BOUALI SINA Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی پارس

PARS Petrochemical Co.

شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام

BANDAR IMAM Petrochemical Co.

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ایران

PIDMCO

شرکت پتروشیمی مارون

MARUN Petrochemical Co.

جمشرکت پتروشیمی 

JAM Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی تبریز

TABRIZ Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی امیرکبیر

AMIRKABIR Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی قائد بصیر

GHAED BASIR Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی بوشهر

BUSHEHR Petrochemical Co.

شرکت پتروشیمی کاویان

Kavian Petrochemical Corporation

شرکت پتروشیمی دماوند

Damavand Petrochemical Co.

وندور لیست صنایع پتروشیمی

وندور لیست



www.sabashimi.com24

وندور لیست سایر صنایع

شرکت مپنا نور کیش

Mapna Noor Kish Co.

شرکت نیر پارس

Nasb Niru Mapna Co.

شرکت نصب نیرو مپنا

Nasb Niru Mapna Co.

شرکت ذوب آهن اصفهان

Nasb Niru Mapna Co.

شرکت مپنا پارس

Mapna Pars Co.

گروه مپنا

MAPNA Group

قرارگاه خاتم (شهید رجایی)

Khatam Group

شرکت مشانیر

Moshanir Engineering Co.

شرکت پارس فوالد جنوب

Pars Foolad Jonoob Co.

شرکت فوالد هرمزگان

Nasb Niru Mapna Co.

شرکت واگن پارس

Vagon Pars Co.

شرکت بهر هبرداري مترو

Tehran Urban Railway Operation Co

صنایع فوالد ایران

NISCO

شرکت کیسون

Kayson Co.

تجارت آفتاب

Tejarat Aftab

شرکت فوالد زرند ایرانیان

Zarand Iranian Steel Co.

شرکت ساختمانی ایستافر

Istafer Construction Co.

شرکت مهندسی انرشیمی

Enershimi Engineering Co.

شرکت ماشی نسازي اراك

Machine Sazi Arak Co.

معدنی و صنعتی چادرملو شرکت

Chadormalu Mining & Industrial Co.

شرکت ماشین سازي اصفهان

EMMIC

شرکت ملی صنایع مس ایران

NICICO 

شرکت ماشی نسازي یاقوت تریلر

Yaghut Ttriller Co.

شرکت عمران سوله

Omran Sooleh Co.

شرکت مارال صنعت

MARAL SANAT Co.

MARAL SANAT

مجتمع فوالد البرز غرب

WA Steel Complex

شرکت اروم بیستون سازه

Orum Bistun Sazeh Co.

Orum
Bistun
Sazeh

شرکت ایتوك ایران

Iran Itok Co.

شرکت واگن سازي تهران

Mapna Pars Co.

شرکت فوالد خوزستان

Khuzestan Steel Co.
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تاییدی هها و استانداردهاي رنگ ترافیکی

گواهینام ههاي شرکت صبا شیمی آریا 

گواهینامه توان اجراي خط کشی را هها، سازمان راهداري و حمل و نقل جاد هاي وزارت راه و شهرسازي 

گواهینامه صالحیت پیمانکاري گرید 3 راه و ترابري، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

گرید اجراي خط کشی را هها، وزارت راه و شهرسازي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

تاییدیه چسب دو جزئی اپوکسی ، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

تاییدیه رنگ سرد ترافیکی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تاییدیه رنگ دو جزئی ترافیکی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تاییدیه رنگ سه جزئی ترافیکی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تاییدیه رنگ گرم اسپري / اسکرید ترافیکی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تاییدیه رنگ دو جزئی ضد لغزش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
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تاییدی هها و استانداردهاي رنگ ساختمانی از سازمان ملی استاندارد ایران

تاییدی ههاي رنگ صنعتی

تاییدیه آستر زینک ریچ اپوکسی پلی آمید، پژوهشگاه صنعت نفت

تاییدیه آستر زینک ریچ اتیل سیلیکات، پژوهشگاه صنعت نفت

تاییدیه آستر زینک ریچ اپوکسی استر، پژوهشگاه صنعت نفت

تاییدیه پوشش اپوکسی گلس فلیک، پژوهشگاه صنعت نفت

تاییدیه پوشش کولتار اپوکسی پلی آمین، پژوهشگاه صنعت نفت

تاییدیه سیستم پوششی زینک ریچ اپوکسی / میانی اپوکسی / رویه پلی یورتان، پژوهشگاه صنعت نفت

تاییدیه سیستم پوششی زینک کرومات اپوکسی / میانی اپوکسی / رویه پلی یورتان، پژوهشگاه صنعت نفت

تاییدیه سیستم پوششی زینک فسفات اپوکسی / میانی اپوکسی / رویه پلی یورتان، پژوهشگاه صنعت نفت 

تاییدیه پوشش اپوکسی solvent free مخصوص آب آشامیدنی، آزمایشگاه مترا  

استاندارد رنگ ساختمانی روغنی براق ، سازمان ملی استاندارد

استاندارد رنگ تمام پالستیک ، سازمان ملی استاندارد

استاندارد ضد زنگ ، سازمان ملی استاندارد

استاندارد جالي آلکیدي براق ، سازمان ملی استاندارد                                        

استاندارد رنگ ساختمانی روغنی پوشش زیرین ، سازمان ملی استاندارد

استاندارد رنگ ساختمانی روغنی مات ، سازمان ملی استاندارد

استاندارد رنگ ساختمانی روغنی نیمه براق ، سازمان ملی استاندارد

 

HSE – MS، توف اینترنشنال

ISO 1400-2015، توف اینترنشنال

ISO – TS 29001-2010، توف اینترنشنال

OHSAS18001-2007، توف اینترنشنال

ISO
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برخی از پروژ ههاي اجرایی

سال همکارينام سازمانردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان خراسان رضوي 

اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان یزد

اداره کل راه و ترابري استان سمنان

اداره کل راهداري و حمل و نقل و جاده اي استان هرمزگان

اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان خراسان رضوي

اداره کل راه و ترابري آذربایجان شرقی 

اداره کل راه و شهرسازي استان تهران 

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان  فارس

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اردبیل

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان سیستان و بلوچستان

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران

اداره کل راهداري حمل و نقل جاده اي استان سیستان و بلوچستان 

اداره کل راهداري استان خراسان رضوي 

 اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مرکزي 

 اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان بوشهر 

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان گلستان

 اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان گیالن

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان یزد 

راه و شهرسازي شرق استان سمنان - شاهرود

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري ساري

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري قزوین

حمل و نقل و ترافیک شهرداري مشهد 

سازمان حمل و نقل و ترافیک تبریز 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري همدان

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي استان یزد

سازمان زیباسازي شهرداري تهران

سازمان عمران مناطق شهرداري تهران

سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 

سازمان همیاري مناطق شهرداري هاي تهران

سیما منظر و فضاي سبز شهرداري یزد

شرکت عمرانی کارکنان شهرداري تهران 

شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایی ایران

شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادي پیام

94

94

94/97

95/98

92/93

90

92

98

98/99

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

92/93/94/95/98

93/94

91/92/93/94/95/96

90/91/92/98

91/92/93

93/96/99

97

95

90/91/92/93/94/97

98

90/91/95

98

90/91/92/93

96/98

97

www.sabashimi.com
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سال همکارينام سازمانردیف

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

65

66

67

68

شهرداري منطقه 1 تهران

شهرداري منطقه 2 تهران 

شهرداري منطقه 3 تهران

شهرداري منطقه 4 تهران 

شهرداري منطقه 5 تهران

شهرداري منطقه 6 تهران

شهرداري منطقه 7 تهران 

شهرداري منطقه 8 تهران

شهرداري منطقه 10 تهران 

شهرداري منطقه 13 تهران

شهرداري منطقه 15 تهران 

شهرداري منطقه 22 تهران

شهرداري منطقه 2 مشهد

شهرداري منطقه 3 مشهد 

شهرداري منطقه 7 مشهد

شهرداري منطقه 10 مشهد 

شهرداري منطقه 11 مشهد 

شهرداري منطقه 12 مشهد

شهرداري مشهد (منطقه ثامن)  

شهرداري اراك

شهرداري محالت

شهرداري زاهدان

شهرداري زنجان

شهرداري کرمانشاه 

شهرداري ارومیه

شهرداري بندر بوشهر

شهرداري ایالم 

شهرداري یزد

شهرداري گرمدره

شهرداري پیشوا

ناودیس راه ایرانیان ( فاز 1 اتوبان تهران - شمال )

شرکت ملی ساختمان ( فاز ي1و4 اتوبان تهران - شمال )

شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو تهران )

90/91/92/93/94/97/98/99

91/92

91/93/95/96/97/98/99

92/93/97

97/98

93/94/97

91/92

92

90/91/92

93/97/98

91/92

90/92/93/94/97

95/98

97/98

92/98

99

98

98

97/98

98

98

98

96/97/98

90/91/92

95

95

91

92/93/96

99

97

98

94/96/98

96
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سال همکارينام سازمانردیف

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

95/97/98

97

96

97

96/98

96

96

99

99

99

99

99

شرکت بهساز نگهدار شهر

شرکت سالمت گستران پردیس پارت

شرکت دنا رهساز

شهر صنعتی کاوه

آتی شهر هوشمند ایرانیان

شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

شرکت آزاد راه امیر کبیر

شرکت مبین انرژي خلیج فارس

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

صنایع چوبی و بازرگانی اي پی دبلیو ایرانیان

شهرك هاي صنعتی قم

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 



دستاوردها
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تهران، خیابان شریعتی، باالتر از دوراهی قلهک، پالك 1402، طبقه 4، واحد 29

www.sabashimi.com
sales@sabashimi.com

(+9821)74039000

(+9821)74039000
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