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استرونگ هلد ایران

STRONGHOLD-IRAN
( تاسیس)1356

پل زال  /دهانه اصلی90 :متر

مجموعهپلهای بزرگراه امامعلی(ع)

پلنهم اهواز  /دهانه اصلی150 :متر

پلسوم خرداد  /دهانه اصلی120 :متر

پلگتوند  /دهانه اصلی90 :متر

پل کوهین  /دهانه اصلی70 :متر

طراح ومجری ســقف های پیش تنیده (پیش کشیده -پس کشــیده) با مصالح اروپایی
مجری تنیدگی در انواع پل هــای طر ه ای ،دال مجوف ،ترکه ای و....
تامین کننده نئوپرن ،درز انبســاط وجداســاز ی های لرز ه ای برای انواع پل ها
تامین کننده قالب های نوین ســاختمانی
پل دارخوین  -خرمشهر

پل شهیدشوشتری  -تهران

پل شهیدزینالدین   -تهران

پلکمربندی اهواز  /دهانه اصلی110 :متر

پل جانبازان   -رشت

پل پنجم   -دزفول

پل کاوه  -اصفهان

مجموعهپلهای بزرگراه شهید باکری

پل شهیدمحالتی   -تهران

پل گاو پیسه  -اصفهان

پل رسالت  -بندر عباس

تیرهایپیشتنیده  -سوریه

پل چهارم  -دزفول

پل معالیآباد  -شیراز

پل یادگار امام(ره)  -تهران

پل چالوس  -مازندران

مزایای سقف های پس کشیده:

نشـــانی:
خیابان میرداماد،تقاطع آفریقا،
پالک ،299واحـد4،1و6
تلفن88640039 - 41 :

کاهش هزینه تمام شده احداث ساختمان
کاهش ضخامت سقف
امکان اجرای دال تخت (بدون تیر)
حذف حدود نصف ستونهای سـاختمان و کارکرد معماری بهتر
سرعت اجرای بسیار باال
کاهش حدود 10درصد ارتفاع کل ساختمان

برخی از سقف های ســاختمانی اجرا شده

برخی از سقف های ســاختمانی اجرا شده

مجتمع تجاری اطلسپالزا  -تهران  
مساحت  130/000مترمربع

برجهای صدف -کیش
مساحت  50/000مترمربع

برجهای دانا -کیش
مساحت  80/000مترمربع

برجهای تجاریاستانداردچارتر -کیش
مساحت  26/000مترمربع

برجهای مسکونیسماء -تهران
مساحت  40/000مترمربع

مجتمع مسکونی فرشته -تهران
مساحت 54/000مترمربع

مسکنمهر  -شوشتر
مساحت  40/000مترمربع

مجتمع تجاری مالصدرا-تهران
مساحت  6/000مترمربع

مجتمع تعاونی کارکنان دانشگاه تهران  -کیش
مساحت  20/000مترمربع

مجتمع فرهنگی باغ کتاب -تهران
مساحت  44/000مترمربع

برجهای دامون -کیش
مساحت  30/000مترمربع

برجهای پرشین  -  2کیش
مساحت  50/000مترمربع

مجموعه طهران قدیم  -کیش  
مساحت  100/000مترمربع

هتل نامی  -گلپایگان
مساحت  15/000مترمربع

مصلی  -گلپایگان(دهانه اصلی28متر)
مساحت  6/000مترمربع

مجتمع تجاری کالرآباد  -مازندران
مساحت  6/000مترمربع

نمایشگاه  -کرمان
مساحت  2/000مترمربع

مسکنمهر  -همدان
مساحت  20/000مترمربع

مجتمع تجاری  -کیش
مساحت  7/000مترمربع

مجتمع تجاری گیشا  -تهران
مساحت  4/000مترمربع

مجتمع مسکونی روزبهانی  -کیش
مساحت  5/000مترمربع

مجتمع تجاری طالی سفید  -بجنورد
مساحت  50/000مترمربع

پروژه های انکرینگ و شاخص

مخازن  LNG & LPGکنگان  -عسلویه
اجرایعملیات تنیدگی مخازن

بزرگراه طبقاتی صدر
اجرایعملیات تنیدگی بخشی از سرستونها

برجمیالد   -تهران
اجرای تنیدگی سازه رأس برج به سازه اصلی

فرودگاهبینالمللیامامخمینی(ره)
سنگینباالبری آشیانه هواپیما بهوزن 1000تن

پل راهآهن تبریز   -میانه
اجرای عملیات PUSHING

اسکلهشهیدرجایی   -بندرعباس
اجرای انکراژ طرح توسعه

برجهای آسمان   -کیش
مساحت  40/000مترمربع

پل میانگذر دریاچه ارومیه
اجرای عملیات تنیدگی

مونوریل قم
اجرایعملیات تنیدگی شاهتیرها

مقاومسازی پایههای پل

مجتمع تجاری بانک تات  
عملیات دوختن دیوارهی گودبرداری

سد ماملو  -تهران

حوضچه خشک نکاء

مجتمع تجاری فرشته  -تهران
عملیات دوختن دیوارهی گودبرداری

بندر خدماتی عسلویه  -بوشهر
عملیات دوختن دیوارهی اسکله

سد کارون4
عملیات دوختن دریچههای سد به دیواره

برجهای پرشین  -کیش
مساحت  110/000مترمربع
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