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به نام خدا
باسالم واحترام :
شرکت پرشین فرازبرج طراح ومجری سیستم هاي  Dry wallبابرنامه ریزی مناسب منتج به کاهش قیمت اجرایی و همین طور حفظ کیفیت مفتخراست درخدمت
پروژه موردنظرشما عزیزان باشد .تیم های اجرایی این شرکت راهنمایی و توصیه های الزم ازمرحله طرح اولیه تا نصب در محل پروژه را به عمل می آورند.
عالوه بر این گروه های فنی این شرکت با حضور درمحل پروژه به رفع اشکاالت و ابهامات به وجودآمده درمرحله نصب این سیستم می پردازند.

به امید همکاری روز افزون

اماکه ديلتی
رد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18

نام پروژه
مسجدبالل صداوسیما
شركت بهره برداري متروي تهران
صنایع تجهیزات دریایی
صنایع مهمات سازی( قسمت شهید ستاری)
بنیادمستضعفین و جانبازان و امور ایثارگران

صنایع مهمات سازی
پروژه همایش صدا وسیما
وزارت اطالعات و پادگان کشوری
تعاونی مسکن شهدای مهمات سازی
پروژه صندوق بسیجیان
پروژه  139صدا وسیما
ترمینال شرق – تعاونی 15
صنایع دفاع ومهمات سازی
شورای عالی انقالب فرهنگی
بانک رفاه شعبه مفتح شمالی
بانک رفاه شعبه مرکزی
روزنامه دنیاي اقتصاد
فرودگاه بین المللي امام خمیني

نوع سیستم
سقف آرمسترانگ
سقف و دیوار
سقف آرمسترانگ
سقف آرمسترانگ
سقف کاذب
دیوار جداکننده
سقف دکوراتیو
سقف ترکیبی
سقف آرمسترانگ
سقف دکوراتیو
سقف ثابت
سقف آرمسترانگ
سقف آرمسترانگ
سقف آرمسترانگ
سقف آرمسترانگ
سقف آرمسترانگ
سقف دیوار كناف
سقف كاذب

آدرس
بزرگراه شهید چمران،نرسیده به پل پارک وی  ،خیابان صداوسیما

خیا بان انقالب ،جنب پل كالج
میدان نو بنیاد  ،خیابان گلزار ،ابتدای الدن شرقی  ،مرکزرودکی
آتش نشانی  ،خیابان مغان  ،خیابان مژده
خیابان طالقانی ،روبروی هتل انقالب
پژوهشکده مهام  ،چهارراه پاسداران  ،خیابان مغان
خ ولیعصر ،نرسیده به پل پارک وی
اتوبان همت  ،نبش شهید عراقی
پاسداران  ،چاپخانه مطهر
خیابان یافت آباد ،شعبه یافت آباد
اتوبان همت  ،ابتدای سردارجنگل
سه راه تهرانپارس  ،ترمینال شرق
میدان نو بنیاد
خیابان فلسطین
مفتح شمالی  ،نبش طالقانی
شعبه مرکزی
میدان شعاع – دفتر مركزي
فرودگاه بین المللي امام

سال

متراژ

0333
88
0033 09-03
0333
09
0333
88
0333
03
9333
00
9033
88
0333
80
833
80
033
88
98333 80
9333
03
0333
00
9333
00
0333
00
0333
00
8333
00
98333 00

داوشگاٌ َا
1
2
3
4
5
6

دانشگاه زبان وزارت امور خارجه
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه آزاد ورامین
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه امام حسین

سقف آرمسترانگ
سقف مشبک
سقف آرمسترانگ
سقف آرمسترانگ
سقف آرمسترانگ
سقف آرمسترانگ

خیابان خارک  ،نرسیده به نوفل لوشاتو  ،خیابان هاشمی
نوبنیاد  ،روبروی کارخانه بتن البرز
شریعتی ،خ زرگنده  ،باالتر از دولت ،خ خاقانی
ورامین  ،پیشوا
دهکده المپیک
حكیمیه

WWW.PERSIANBORJ.COM

09
09
03
00
03
00

033
0033
0333
0333
9333
9333

WWW.PERSIANBORJ.COM
ایستگاٌ َای متري
1
2
3

ایستگاه مترو حرم مطهر
ایستگاه مترو سعدی
ایستگاه متروخیام

4

ایستگاه مترو کالج

5

ایستگاه مترو نواب

سقف مشبک
سقف مشبک
دیوار و سقف
سقف آرمسترانگ
و ساده
دیوار پوششی و
جداکننده

-

03
03
03
03

833
9033
9833
9033

-

03

833

-

بیمارستان َا
1
2
3
4

بیمارستان بقیه اله (سال  91تا ) 88
بیمارستان سینا
بیمارستان ساسان
کلینیک چشم ستارخان

5

ساختمان پزشکی اطلس

6
7
8
9
11
11

داروخانه دکتر همت یار
بیمارستان شهید رجائي ()1391-1391

بیمارستان امام سجاد (ع)
بیمارستان حضرت رسول(ص)
بیمارستان سینا()1389-1391
بیمارستان شهید لواساني

سقف آرمسترانگ
سقف آرمسترانگ
سقف و دیوار
سقف مشبک
دیوار وسقف
آرمسترانگ
دیوار جداکننده
سقف آرمسترانگ
سقف باكس
سقف آرمسترانگ
سقف آرمسترانگ
سقف آرمسترانگ

بزرگراه شهید چمران،نرسیده به پل پارک وی  ،خیابان صداوسیما

خیا بان انقالب ،جنب پل كالج
میدان نو بنیاد  ،خیابان گلزار ،ابتدای الدن شرقی  ،مرکزرودکی
آتش نشانی  ،خیابان مغان  ،خیابان مژده
خیابان طالقانی ،روبروی هتل انقالب
پژوهشکده مهام  ،چهارراه پاسداران  ،خیابان مغان
خ ولیعصر ،نرسیده به پل پارک وی
اتوبان همت  ،نبش شهید عراقی
پاسداران  ،چاپخانه مطهر
خیابان یافت آباد ،شعبه یافت آباد
اتوبان همت  ،ابتدای سردارجنگل

00333 88-09
8333 03-00
8333 03-00
833
09
833
09
00
03-09

80
88
80-03

03

833
8333
0333
9833
9333
0333

پريژٌ َای تفریحی  -آمًزشی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

دفتر مصالح میالد – آقای مهندس نوری

سقف آرمسترانگ
و دیوار
سقف آرمسترانگ
سقف دکوراتیو
دیوار جداکننده
دیوار پوششی

آموزشگاه آرایش خانم علی گل
باغ آنا
تاالر پذیرایی رز
بافت مقدم
باریتان فیلم
مسجد ولي عصر
تاالر پذیرایي(امیریه)
مدرسه غیر انتفاعي آینده سازان برتر

سقف دكوراتیو
سقف آرمسترانگ

تاالر میالد

سقف و دیواردکوراتیو

فرهنگسراي اشراق
خانه ي فرهنگ توحید

سقف مشبك كناف
سقف مشبك كناف

سقف کاذب متحرک
سقف مشبك و باكس

88

833

خیا بان انقالب ،جنب پل كالج
میدان نو بنیاد  ،خیابان گلزار ،ابتدای الدن شرقی  ،مرکزرودکی
آتش نشانی  ،خیابان مغان  ،خیابان مژده
خیابان طالقانی ،روبروی هتل انقالب
پژوهشکده مهام  ،چهارراه پاسداران  ،خیابان مغان
خ ولیعصر ،نرسیده به پل پارک وی
اتوبان همت  ،نبش شهید عراقی
پاسداران  ،چاپخانه مطهر

03
00
00
03
00
03
00

033
833
0333
033
833
033
033

حکیمیه  ،خیابان بهشت

00

0333

بزرگراه شهید چمران،نرسیده به پل پارک وی  ،خیابان صداوسیما

فرَىگسراَا
1
2

خیابان جشنواره
خیابان هاشمي  ،خیابان خوش

03
03

9333
9333
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پريژٌ َای اداری – تجاری
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37

شركت مهندسي احمدیان
شركت شاهین پخش نوران
شركت كوشا پایدار
انجمن زرتشتیان ایران
شركت نوآوران آیدا پالستیك
مجتمع فرهنگي خورشید
شركت توان باطري
شركت مهرگان گستران
مجتمع اداري تجاري ایران زمین
انبار شركت موج -مهندس صلواتي
تولیدي جعفري
بازار میالد قائم – آقای غفارزاده
شرکت ابزار ایران
شرکت آیس پک
پروژه تجاری بازارعلی
شركت دنیل كیش
برج آ  .اس  .پ
کارخانه شرکت موج اندیشه
ساختمان تجاری
فروشگاه عینك ایده
شرکت شیر پاستوریزه پگاه
فروشگاه مبل نود
شرکت نورد ایران
فروشگاه پوشاک کودک
شرکت مجیکار
شرکت نیوساد
فروشگاه خوشخواب
حوزه هنری انیمیشن
صنایع چوب بادوام
جواهر فروشی آقای مرهمتی
رستوران آزادی
پاساژ امید
پروژه اداري -تجاري آقاي نجفي
پروژه اداري – تجاري آقاي نجفي
قنادی کیهان
شركت داروگر
فروشگاه خاتون

دیوار جداكننده
دیوارو سقف كاذب
سقف مشبك
سقف آرمسترانگ
دیوار جداكننده
سقف آرمسترانگ
دیوار جداكننده
دیوار جداكننده
سقف آرمسترانگ
دیوار جداكننده
سقف آرمسترانگ
سقف آرمسترانگ
دیوار جداکننده
دیوار جداکننده
دیوا رجداکننده
دیوار جداکننده
سقف ترکیبی
دیوار جداکننده
دیوار جداکننده
دیوار جداکننده
دیوار جداکننده
دیوار جداکننده
دیوار جداکننده
سقف دکوراتیو
سقف ترکیبی
دیوار جداکننده
سقف آرمسترانگ
سقف آرمسترانگ
سقف و دیوار ترکیبی

سقف آرمسترانگ
سقف دکوراتیو
سقف و دیوار دکوراتیو

سقف مشبك و باكس
سقف مشبك و باكس

سقف دکوراتیو
سقف باكس
سقف ثابت و نورمخفي

عباس آباد،جنب آژانس هواپیمایي ساحل گشت  ،پالك 14
جاده دماوند  ،سه راه آزمایش  ،جنب كیمیا دارو  ،كوي دانا
ورد آورد  ،آتي شهر اردستاني  ،روبروي شهرك دانشگاه شریف

خیابان جمهوري  ،خیابان میرزا كوچك خان  ،سازمان زرتشتي
ولي عصر ،روبروي پارك ملت ،ساختمان صورتي
شیخ بهایي جنوبي ،بلوار جانبازان -انتهاي خیابان 24غربي
خیابان ظفر ،پالك  83ساختمان فوالد متیل طبقه 2شمالي
عباس آباد ،خیابان كاووسي فر ،جنب بانك پاسارگاد
رودهن ،بلوار امام ،مجتمع ایران زمین
جاده خاوران ،شهرك ایوانكیه
میدان اعدام ،خیام جنوبي ،بین حسیني و نخست كار
خیابان جمهوری  ،پاساژ میالد قائم ،پ1
خیابان دماوند ،خیابان سازمان آب  ،ابزار ایران
نیاوران،خ بوکان،خ کوهستان ،بن بست کوهسار
گیشا،خیابان  ، 15بازار علی ،پالک 8
اتوبان شهید ستاری،بین همت والله ،نبش بنفشه یکم
شریعتی ،خیابان یخچال  ،برجهای آ.اس.پ
گرمسار ،شهرک صنعتی ،قطعه F19
جمهوری  ،جنب سینما اروپا،پاساژصفوی
میدان فاطمی  ،خ گلها  ،خ کاج شمالی  ،پالک 132
جاده قدیم ،میدان شیر
سهروردی شمالی ،چهارراه کیهان،اولی شرقی،پ 91
سه راه آزمایش،خیابان سازمان آب
چهارراه امیراکرم،خیابان صبا  ،ک ماه
رسالت  ،نرسیده به باقری  ،پ 1112
میدان محسنی ،خیابان بهروز،کوچه یکم  ،پ 39
شریعتی  ،بلوار میرداماد
فاطمی  ،روبروی وزارت کشور
کیلومتر  15جاده مخصوص
اول بازار زرگرها
خیابان نبرد جنوبی
خیابان امیرکبیر،خیابان مظفر
خیابان جردن – كوچه تور – پالك 8
میدان هروي
شریعتی  ،نبش خیابان حقوقی
خیابان مال صدرا ،نبش شیراز جنوبي
چهارراه امیر اكرم  ،پاساژ میال دقائم

03
00
03
00
09
00
00
03
03

833
9033
0333
0333
033
833
833
0333
0333

03

033

80

033

80
80
03

833
0333
0033

88
88
88

0333
033
0333

80-03
03-09
09-00
09-00

0333
033
933
033

03-09
09-00
09-00
09-00
88-80
80-03
80-03

033
833
0333
0033
033
833
833
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پريژٌ َای مسكًوی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

برج مسکونی مهندس تبریزی زاده
پروژه اداری – مسکونی مهندس رضایی
برج مسکونی تهران
برجهای آتی ساز
منزل مسكوني – مهندس جعفریان
منزل مسكوني  -مهندس نریمان
منزل مسكوني  -مهندس گوهري نژاد
منزل مسكوني – مهندس رحمتي
منزل مسكوني – مهندس روستایي
مسكن مهر شهركرد
مسكن مهر شهركرد
هتل نیروي انتظامي(شهر كرد)
آقاي حسیني
آقای فتح الهی
پروژه ساختمانی عرش
پروژه بام

سقف آرمسترانگ وباکس
دیوار جداکننده و پوششی

سقف و دیوار
دیوار وسقف آرمسترانگ

سقف مشبك و باكس
سقف دكوراتیو
سقف آرمسترانگ
سقف آرمسترانگ ،پالكسي

سقف باكس و دكوراتیو

دیوار خارجي و داخلي
دیوار خارجي و داخلي
سقف و دیوار
سقف آرمسترانگ
سقف فلت ودکوراتیو
سقف ساده دکوراتیو فلت
سقف دکوراتیو و باکس

نیاوران  ،جماران  ،کوچه میریان ،جشنی تهرانی  ،پالک 5
مالصدرا ،شیراز جنوبی  ،کوچه فالحی ،پالک 12
انتهای خیابان کردستان  ،جنب برجهای ASP
یادگار امام به سمت چمران
نیاورن  ،خیابان یاسر
خیابان فرهزادي  ،میدان كتابي
اتوبان رسالت ،خیابان شهید كرد
تهران نو  ،ایستگاه فرودگاه
ولنجگ – خ 21
شهركرد ،منظریه میالد نور منطقه 35
شهركرد منظریه منطقه 31
شهركرد منظریه
كرج –عظیمیه ،میدان پرستو كوچه مشرقي
اتوبان بهشت زهرا صالح آباد غربی خ صاحب الزمان
خیابان محالتی خیابان میثم جنب پارک زیتون مجتمع عرش
خیابان شریعتی روبه روی حسینیه ی ارشاد

80
80
88
00
00
09
00
03
00
03
03
00
00
00
00
00

90333
8333
90333
803
833
833
033
033
8333
90333
90333
833
833
9333
90333
833

پريژٌ َای استان
مازودران تاریخ شريع بٍ کار 3535/6/42
1
2
3
4
5
6
7
8
9

شهرک پزشکان
شهرک ارکیده
شهرک ایزد شهر
شهرک امیر دشت
مزون شهر عروس آبی
شهرک ارکیده فاز 2
مجتمع مسکونی مهندس دشتی
منزل مسکونی – آقای عزیزی
نمایشگاه آقای رحمانی

سقف دکوراتیو
ایزد شهر – شهرک پزشگان
باکس
و
سقف دکوراتیو
رویان دریا بیشه خیابان بهاران
سقف دکوراتیو
ایزد شهر ویالی مهندس عبدی
دیوار جداکننده و سقف چالوس – کالرآباد-شهرک امیردشت
دیوار پوششی
سبزه میدان کوچه مخابرات
سقف دکوراتیو
رویان دریا بیشه خیابان بهاران
اجرا
در شرف
ایزد شهر-خیابان 55
سقف دکوراتیو
آمل خ مدرس آفتاب  61نبش بهار16
سقف فلت و دکوراتیو آمل خ امام بین آفتاب  36و 38

00
00
00
00
00
00
00
00
00

ودهها پروژه مسکونی دیگر
دفتر مرکزی :تهران  ،خیابان ارسباران(جلفا) نرسیده به پل سید خندان کوچه ستاری بن بست البرز پالک  9واحد 1
تلفن22875388..22875158:
فکس22875216 :
 19122792615و 19121165521

Emeil: Persian faraz Borj @ Gmail . com
WWW.PERSIANBORJ.COM

9333
9033
0033
0833
033
833
0033
0333
033

