
شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

6B400x300x52اصفهانبام آسای اصفهان1

2B400x300x74دزفولبتن عرشه2

16B400x200x52راهگرد3

4B900x900x102اهوازدره ساز4

45B300x200x52بندرعباسجبل بر5

30B400x200x41بندرعباسجبل بر6

16B400x300x52جاجرودسازمان توسعه راه های ایران7

54B400x300x41جاجرودسازمان توسعه راه های ایران8

2B400x300x63جاجرودسازمان توسعه راه های ایران9

14B400x300x63صنعت پل10

12B300x200x52رامان11

30B400x300x52رامان12

54B400x200x41رامان13

10B400x300x74دزفولبتن عرشه14

54B400x300x52ارومیهچی چست برایند15

28B400x300x41نوشهرهلیله16

4B400x300x85اهوازدره ساز17

44B400x300x74ماهشهرجهاد نصر اصفهان18

16B400x250x85ماهشهرجهاد نصر اصفهان19

32B300x250x52نوشهرشرکت هلیله20

56B500x400x99موسسه شهید رجایی21

8U200x200x50بند22

54B400x250x41جهاد توسعه خدمات زیر بنایی23

8B300x250x41جهاد توسعه خدمات زیر بنایی24

64B400x200x52کالیس بتن25

16B400x300x52کالیس بتن26

52B400x400x52سورمه دژ27

12B400x250x41جنرال مکانیک28

6B400x250x52جنرال مکانیک29

24B400x300x41ارومیهساحل بنا 30
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

88B400x250x52شیرازسد و عمران پارس گستر31

64B400x300x52بوکانسازمان بسیج سازندگی32

20B300x250x52ساروج پل33

12U200x100x30تهرانپژوهشکده زلزله شناسی34

110B400x300x74بمجهاد نصر کرمان35

4U800x150x50بمجهاد نصر کرمان36

30U1300x150x50بمجهاد نصر کرمان37

14B400x250x52بمجهاد نصر کرمان38

10B400x200x41جنرال مکانیک39

6B450x350x69جنرال مکانیک40

28B300x200x63صومعه سراساروج پل41

6B500x400x99آرادان42

6B400x300x41آرادان43

6B500x400x99آرادان44

6B400x300x52آرادان45

373B300x200x63سیستان و بلوچستانامید بتن46

4Fدزفولبتن عرشه47 L450x350x69

32B650x270دزفولبتن عرشه48

122B250x250x50دزفولبتن عرشه49

16B400x300x41تهرانتونل سازان50

10B500x400x99بردا51

4Fدزفولبتن عرشه52 L450x350x69

8B650x270دزفولبتن عرشه53

44B250x250x50دزفولبتن عرشه54

36B400x300x41مسجد سلیمانهمت کاران ایذه55

32B400x54ارومیهچی چست برایند56

16B600x70ارومیهچی چست برایند57

24B200x200x80ارومیهچی چست برایند58

8B450x350x52کرمانشاهناودیسراه59

8B500x400x99کرمانشاهناودیسراه60
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

10B400x300x41شیرازسد و عمران پارس گستر61

10B500x400x99راه آهن ریجنرال مکانیک62

8B900x900x120پل درچه- اصفهان سیمین سپاهان63

60B400x250x85سامان بیس64

14B500x400x63صنعت پل65

12B400x200x52اهوازدره ساز66

12B400x200x41اهوازدره ساز67

48B400x300x41میبداسکان ده68

90B300x200x52ایران رهرو69

64B400x200x52رشتکالیس بتن70

16B400x300x52رشتکالیس بتن71

152B400x300x52صنعت پل72

8B400x300x74صنعت پل73

2B400x300x63مشهدامین گلشن74

137B300x200x52سیستان و بلوچستانامید بتن75

3B650x110تهرانسرراورا76

8B400x200x52تهرانهلیله77

8B400x300x74کاجو78

16B300x200x52کاجو79

10B400x300x52روبن سازه80

4B400x300x63اهوازدره ساز81

12U300x100x30سیاه بیشهکیسون82

12B400x300x63سیاه بیشهکیسون83

6B400x300x74نوشهرموسسه سیدالشهدا84

10B400x300x63نوشهرموسسه سیدالشهدا85

42B400x300x63ایالمبند سازان ایالم86

24B400x300x74نوشهرموسسه سیدالشهدا87

10B400x300x52سامان بیس88

14B400x300x63صنعت پل89

48B400x300x84کرمانشهرداری کرمان901389
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

18B500x400x99کرمانشهرداری کرمان91

32B400x400x54اردبیلساروج پل92

28B400x250x54تکنیک93

16B400x250x41موسسه شهید رجایی94

8B400x300x52آستارامهندس غفاری95

5B400x250x85جنرال مکانیک96

1B400x300x74جنرال مکانیک97

64B300x250x41فارس پی کاوان98

16B500x400x99فرایند انرژی99

8B400x300x74جنرال مکانیک100

16B300x250x52رشتکالیس بتن101

22B400x200x41بوشهرگیل بان102

6B400x400x54سیمین سپاهان103

30B400x300x74جهاد نصر مرکزی104

2BS700x335کانیو105

24U100x400x50کانیو106

2BS700x335کانیو107

132B400x200x52شیرازموسسه سازندگی فجر108

4B400x250x52بند109

8B400x250x85اندیمشکتکنیک110

28B400x300x52تربت حیدریهراهسازی ایران111

10B400x200x30مشکین شهراحمد خلیلی112

56B400x250x52ایران پل113

12B300x200x52شوشتردره ساز114

8B300x250x52شوشتردره ساز115

12B400x200x52شیرازموسسه سازندگی فجر116

8B400x200x41موسسه امین117

4U400x250x50موسسه امین118

188B400x300x52گیالنعمران و قدرس رضوی119

76B400x400x54اصفهانسیمین سپاهان120
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

64B400x250x85گلستانایران پل121

26B400x250x52گلستانایران پل122

78B400x300x52گلستانایران پل123

24B400x300x63ره پیرا124

26B400x300x52اهوازرامان125

61B400x250x41موسسه شهید رجایی126

40B300x200x52بوستان راه127

4B300x200x52اهوازدره ساز128

28B400x300x41بومهن روبن سازه129

28B400x300x74بومهن روبن سازه130

50B400x300x52سنندجناودیسراه131

6B400x300x63سنندجناودیسراه132

36B450x600x84آذر سیماب133

8B500x400x99آذر سیماب134

20B400x250x52پیشتاز ساز البرز135

22B400x200x52شیرازموسسه سازندگی فجر136

28B500x400x99تهرانموسسه شهید رجایی137

6B400x250x41سامان بیس138

24B400x200x41صنعت پل139

14B400x400x54هفت پیمان140

20B300x250x41هفت پیمان141

11B400x300x52میاندوآبموسسه امین142

6B300x85میاندوآبموسسه امین143

72B300x250x41اردکانجهاد نصر یزد144

12B300x250x52اردکانجهاد نصر یزد145

4B800x700x150شوشتردره ساز146

88B300x400x52امام زاده هاشم- رشت طوس عامر147

72U150x150x20امام زاده هاشم- رشت طوس عامر148

32B400x300x63اهوازرامان149

26B400x250x52اهوازرامان150
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

88B400x250x41شیرازسد و عمران پارس گستر151

70B400x300x63چتین قایا152

11B250x150x30حران راه153

12B400x250x41حران راه154

28B400x250x52بومهن روبن سازه155

24B400x400x54اصفهانسیمین سپاهان156

8B400x300x41خرم آبادسنگبران157

36B600x450x84ساریآذر سیماب158

8B500x400x84ساریآذر سیماب159

16B400x200x52ارومیهپایدارسازان افشار ارومیه160

8B400x250x41گرمسارره گستر نفت161

15B800x334کانیو162

23B700x295کانیو163

20B1000x400x50کانیو164

28B400x300x63شیرازاساس165

56B400x250x63شیرازاساس166

1B800x334کارخانه صنعتی نیکزادکارخانه صنعتی نیکزاد167

1B700x295کارخانه صنعتی نیکزادکارخانه صنعتی نیکزاد168

36B400x250x52اهوازنصر میثاق169

24U450x225x50اهوازنصر میثاق170

50B450x350x52اصفهانسیمین سپاهان171

2B400x400x54اصفهانسیمین سپاهان172

70B400x250x52شن سا ساوه173

44B150x200x42ارومیهموسسه امین174

44B200x300x52ارومیهموسسه امین175

44B200x250x52ارومیهموسسه امین176

177

178

179

180
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

4B500x400x99شرکت بند181

42B400x300x63شهید رجایی182

16B400x250x41پارسیانسکاف183

12B800x700x110همدان184

4B600x450x114همدان185

60B400x200x52سیرجانشرکت سرریگ بندر186

10B400x250x52سیرجانشرکت سرریگ بندر187

1B400x250x41شرکت بند188

1B400x250x52شرکت بند189

14B500x400x99شهرداری کرمان 190

24B500x400x99رشت سازه های بتنی و فلزی گیالن 191

68B400x250x52پارسیانشرکت سکاف192

85B400x300x52پل میان رود- دزفول کیان کار193

4B400x250x85شرکت بند194

40B400x300x52رشت- قزوین شرکت طوس عامر 195

6B400x250x41پل باکریجنرال مکانیک196

16B400x300x63پل باکریجنرال مکانیک197

3B400x300x85پل باکریجنرال مکانیک198

4B400x300x74پل باکریجنرال مکانیک199

42B400x300x52جابر- ایالم شرکت بند سازان ایالم200

12B400x250x41شرکت ارم ساز قم201

30B450x350x52راهدار صنعت202

72B400x300x74رشت سازه های بتنی و فلزی گیالن 203

12B400x300x52محمدشهر- کرج سامان بیس204

10B400x300x52منا راه205

56B400x300x52رشت- قزوین طوس عامر206

40B400x300x74عمارت بابکان207

8B400x300x41ارومیه208

14B250x200x52خانه عمران راینده رود209

2B250x200x41خانه عمران راینده رود210
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

100B400x250x52سکاف211

4B450x85ثامن االیمه212

8B350x85ثامن االیمه213

4B400x130ثامن االیمه214

12B400x70ثامن االیمه215

12B550x89ثامن االیمه216

1B400x300x41ایرانشهر217

84B400x300x63یادگار امام218

4B800x700x150نصر اصفهان219

144B400x250x41همداناماکا220

8B300x200x30پل باکریجنرال مکانیک221

30B400x300x52سامان بیس222

8BS500x400x200شهید محالتی223

4B400x300x63بردا224

1B400x300x74عمارت بابکان225

22B400x250x52بنادر226

4B900x900x125نصیر عمران اریا227

80B400x300x52سید الشهدا228

126B400x250x41سورمه دژ229

4B500x600x54پل باکریجنرال مکانیک230

4B400x300x85پل باکریجنرال مکانیک231

240B300x200x63امید بتن232

18B450x350x52سازه گستر شادیان233

12B300x250x41معارف234

12B400x300x52معارف235

40B400x300x52صنعت پل236

6B400x300x52رباط کریم- قم سامان بیس237

6B400x400x52عمران سازه جنوب238

2B400x300x52عمران سازه جنوب239

10B400x300x52رشت- قزوین طوس عامر240
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

4B600x500x144نصر اصفهان241

8B800x700x150نصر اصفهان242

24B400x250x63تکنیک243

12B400x300x41اتیه سازان شایان244

12B400x300x41اتیه سازان شایان245

4B400x250x41روبن سازه246

4B300x250x41پارتاک ارم247

20B600x500x39پل باکریجنرال مکانیک248

4B500x400x54پل باکریجنرال مکانیک249

26B400x300x52محمد شهر- کرج سامان بیس250

24B400x300x52پردازش طرح سیراف251

22B400x250x63سازه های پل252

24B300x250x41پاز دشت253

28B400x250x63کالن گستر ارومیه254

6B250x200x30کالن گستر ارومیه255

8B400x250x41فرایند انرژی و مدیریت256

8B400x250x63فرایند انرژی و مدیریت257

8B300x250x30شیراز258

8B500x400x99نصیر عمران آریا259

8B400x300x52فرایند انرژی و مدیریت260

4B400x250x41فرایند انرژی و مدیریت261

44B400x300x63رشت سازه های بتنی و فلزی262

4B400x300x74رشت سازه های بتنی و فلزی263

24B400x250x41جهاد توسعه خدمات زیر بنایی264

12B400x250x63شهید رجایی265

12B400x250x41فرآیند انرژی و مدیریت266

48B400x300x52رشت- قزوین متاراه267

12B300x250x52گچسارانهفت پیمان268

50B400x300x52رشت- قزوین طوس عامر269

14B400x300x52روبن سازه270
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

36B500x400x99تقاطع غیر همسطح قلی پورسازه های بتنی و فلزی271

4B500x400x99پل هشتمدره ساز272

16B400x300x52پل هشتمدره ساز273

1B400x300x52نمونهانصار274

128B400x300x52میدان امام حسینسامان بیس275

2B500x400x99 پل زین الدینموسسه شهید رجایی276

32B300x250x41منجیلساروج پل277

52B400x300x41میدان سپاه- شهریار شاخص راه شهریار278

24B400x300x41مالیر- همدان راه سازی و عمران ایران279

16B500x600x39پل آسیاجنرال مکانیک280

4B500x400x54پل آسیاجنرال مکانیک281

9B400x300x52جاده قدیم قم توانکاران صنعت پیشرو282

38B400x300x52میدان امام حسینسامان بیس283

32B400x300x41گرگانسید الشهدا284

8B400x250x41چالوسدی285

4B400x300x41میدان سپاه- شهریار شاخص راه شهریار286

4B400x250x41کیشمعارف- کیش287

1B350x80ایرانشهربعثت288

8B300x85ایرانشهربعثت289

7B400x250x52ایرانشهربعثت290

96B400x300x52پروژه راه آهنموسسه شهید رجایی291

16B400x300x74پروژه راه آهنموسسه شهید رجایی292

28B400x300x63تقاطع غیر همسطح قلی پورسازه های بتنی و فلزی293

2B400x300x74تقاطع غیر همسطح قلی پورسازه های بتنی و فلزی294

48B300x250x41سورمه دژ295

32B400x300x63ساوه صنعت پل296

120B400x250x41پل نعلبندان- قم اندیکو 297

6B500x400x99ایرانشهرپل اصفهان298

10B300x250x41کیش299

4B500x400x99پل هشتم دزفول دره ساز300
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

12B450x350x84ایرانشهر301

50B450x350x52ایرانشهر302

10U400x400x50ایرانشهر303

8U300x200x70ایرانشهر304

8U500x400x50ایرانشهر305

2B550x84ایرانشهر306

6B350x84ایرانشهر307

3BS600x235ایرانشهر308

3BS600x235ایرانشهر309

3B700x250ایرانشهر310

3B700x250ایرانشهر311

2B700x250ایرانشهر312

2B700x250ایرانشهر313

18B450x350x52کارگاه طارم سازه گستر شادیان314

8BS500x96بیمارستان شهدای تجریشفرایند انرژی و مدیریت315

12B750x50بیمارستان شهدای تجریشفرایند انرژی و مدیریت316

2B350x84پل زین الدینشهید رجایی317

39B500x400x99ناودیسراه318

1B500x400x99ناودیسراه319

16B350x84پل اصفهانیایرانشهر320

25B400x300x41سنندجسید الشهدا321

16B400x300x41رشت- قزوین متاراه 322

24B400x300x63رشت- قزوین متاراه 323

8B600x150تیراژ324

24B400x300x74تقاطع غیر همسطح قلی پورسازه های بتنی و فلزی325

12B400x300x63تقاطع غیر همسطح قلی پورسازه های بتنی و فلزی326

8B450x350x52مالیر - همدان راه سازی و عمران ایران327

8B400x300x41چالوسجنرال مکانیک328

8B450x129کارگاه علی محمدی- خ کارگر اقلیم329

4B750x159کارگاه علی محمدی- خ کارگر اقلیم330
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

20B400x300x52رشت- قزوین طوس عامر331

100B400x300x63بومهن روبن سازه332

46B400x300x52روبن سازه333

36B400x200x52قزوین- اتوبان کرج روبن سازه334

40B400x250x41رشتمتاراه335

36B400x300x52مالیر- همدان راهسازی و عمران ایران336

36B300x250x52هشتگردسپاسد337

8B450x350x52هشتگردسپاسد338

42B400x300x52جابر- ایالم بند سازان ایالم339

4B300x200x30پل آسیا جنرال مکانیک340

4B300x200x63پل آسیا جنرال مکانیک341

36B400x300x52آقای احتشامی342

36B400x200x52سپیدان - شیراز سورمه دژ343

60B450x350x99ناودیسراه344

3B350x84(پروژه پزوهش)دوگاز -همتشهید رجایی345

1B400x54(پروژه پزوهش)دوگاز -همتشهید رجایی346

64B500x400x129همدان - راه آهن تهران متاراه347

20B500x54رشت- قزوین متاراه348

20B400x250x85رشت- قزوین متاراه349

60B400x400x100رشت- قزوین متاراه350

20B500x400x54رشت- قزوین متاراه351

1B300x200x41شیراز352

97B400x300x41ارومیه پل امام علیعمران و مسکن سازه پایدار353

72B300x200x63ارومیه پل امام علیعمران و مسکن سازه پایدار354

72B400x300x41ارومیه تقاطع غیر همسطح میثمعمران و تولیدی نیرو355

24B400x300x52ارومیه تقاطع غیر همسطح میثمعمران و تولیدی نیرو356

24B300x200x63ارومیه تقاطع غیر همسطح میثمعمران و تولیدی نیرو357

49B300x250x52ارومیه تقاطع غیر همسطح میثمعمران و تولیدی نیرو358

12B400x200x52ارومیه تقاطع غیر همسطح میثمعمران و تولیدی نیرو359

32B300x200x41شهر بابک- کرمان پی طاق360
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

12B400x200x52شهر بابک- کرمان پی طاق361

20B400x300x41منجیلساروج پل362

88B400x300x41سابتا363

36B300x200x41سابتا364

28B400x300x63داتیس365

16B400x300x52داتیس366

55B400x300x63شیراز امید بتن367

1B300x200x41شهر بابک - کرمان پی طاق368

1B400x200x52خ گلشهرسکاف369

8B400x300x63بعثت370

17B400x300x52بعثت371

12Fپل ابوذر372 L450x600x69

12B400x300x74زنجان جهاد نصر زنجان373

22B300x250x41نشتارود- مازندران برخان گستر شمال374

37B300x250x41مهریز - یزد فجر375

37B400x250x41مهریز - یزد فجر376

14B400x300x52رشت - قزوین طوس عامر377

20B400x300x63کمربندی امیرکبیرشاخص راه شهریار378

44B400x200x52اندیمشک - اهواز جهش راه جنوب379

12B300x250x41 مجتمع سیتی سنتر اصفهانپرستیژ لند ایران380

14B400x300x52دزفول381

2B800x700x150چالوسجنرال مکانیک382

48B400x300x74میاندوآبسازه پایدار زنجان383

6B400x300x85میاندوآبسازه پایدار زنجان384

4B400x700x150چالوسجنرال مکانیک385

4B500x400x63چالوسجنرال مکانیک386

2B350x84پروژه ثامنشهید رجایی387

20B300x200x41کرمانشاهبنادر388

34B400x250x41تبریزفوژان389

4B400x300x52راه آهن گرگان سیدالشهدا390
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

4B300x200x41راه آهن گرگان سیدالشهدا391

10B400x300x41زعفرانیه- تبریز بهساز پل392

14B300x200x63نماینده شرکتسازه های پل393

14B400x300x52نماینده شرکتسازه های پل394

32B400x300x129پل آسیاجنرال مکانیک395

4B400x300x52دزفول396

8B400x300x52خ دردشت- رسالت داتیس397

14B400x300x52نوشهرهلیله398

48B400x300x63خمینکالیس بتن399

24B400x300x41نیروگاه رودبار لرستان- الیگودرز معتبر400

26B450x350x84کرمانشاهناودیسراه401

65B300x250x41بابلردپارس402

4B500x400x63آریا403

28B400x300x52اصفهانشمس عمران404

2B400x300x85میاندوآبسازه پایدار زنجان405

16B400x300x41شیرازهامن گستر شهر406

85B300x200x63بابلبتن ساز شمال407

30B450x350x84کرمانشاهناودیسراه408

182B450x350x84ناودیسراه409

16B400x300x74اهرام یزد 410

18B450x350x52سازه گستر شادیان411

5B400x200x52بنیاد-رامان412

4B400x300x63جهاد نصر مرکزی413

16B400x300x63کالیس بتن414

8B500x400x63پارکت415

9B300x250x52بتن ساز شمال416

32B300x250x52سازه سازان سمنگان417

32B300x250x52سازه سازان سمنگان418

12B400x300x52ستاد بازسازی عتبات عالیات کرمان419

100B450x350x84ناودیسراه420
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

12B500x400x69ره پیرا421

16B400x250x63سازه های پل 422

16B400x300x52سازه های پل 423

150B450x350x84ناودیسراه424

12B400x300x63سردشت425

10B300x250x41آباد بوم پارس426

28B600x500x69ناودیسراه427

8B400x250x41روبن سازه428

6B300x200x41روبن سازه429

16B400x200x52اردبیلساروج پل430

8B450x350x85کرمان آباد گران رفاه بخش431

4B600x450x84کرمان آباد گران رفاه بخش432

12B400x300x63فارس زرین دشت433

10B400x200x63فارس زرین دشت434

36B400x200x52اردبیلساروج پل435

60B300x200x63قمپروژه قم:دی436

60B400x300x85قمپروژه قم:دی437

14B300x250x63فارس زرین دشت438

16B400x250x52کرمانشاهعمران بازی دراز439

12B300x200x41گرگانبهساز پل440

24U300x350x20شهرستان فسا- استان فارس زرین دشت441

24U350x250x20شهرستان فسا- استان فارس زرین دشت442

6U800x1150x20شهرستان فسا- استان فارس زرین دشت443

12U300x1150x20شهرستان فسا- استان فارس زرین دشت444

6U400x1150x20شهرستان فسا- استان فارس زرین دشت445

12U250x1150x20شهرستان فسا- استان فارس زرین دشت446

10B400x300x74اردبیلساروج پل447

10B400x300x52اردبیلساروج پل448

12B300x200x52گرگانبهساز پل449

25B300x200x85زنجاننصیر عمران آریا450
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

14B400x250x63ساوهسازه های پل451

14B400x300x52ساوهسازه های پل452

1B350x84تهراننمایشگاه453

1B400x300x129تهران(خرازی)جنرال مکانیک454

54B400x300x52رشتآذررامان455

1B400x250x107کرج(میدان سپاه)رامان456

20B400x300x52اردبیلساروج پل457

32U370x250x25کرجآذررامان458

16U1050x500x25کرجآذررامان459

16U1300x250x25کرجآذررامان460

16U420x250x50کرجآذررامان461

7B400x300x74زنجاننصیر عمران آریا462

14B300x250x41میانهروبن سازه463

36B400x350x69شهریارشاخص راه شهریار464

3B500x600x84شهریارشاخص راه شهریار465

3B400x500x84شهریارشاخص راه شهریار466

12B400x300x107تهراندانشگاه شریف467

20B400x250x52سیرجانمانا468

22B400x300x52ایالم(ایالم)بندسازان469

1B400x300x63ایالم(ایالم)بندسازان470

1B400x300x74ایالم(ایالم)بندسازان471

16B300x250x52اردبیلساروج پل472

8B400x250x52اردبیلساروج پل473

48B400x300x129تهران(سئول)رامان474

4B650x110تهران(سئول)رامان475

4B200x85تهران(سئول)رامان476

8B600x500x129تهران(سئول)رامان477

24B400x250x41کرجنماینده شرکت رامان478

10B500x400x63کرمانشاهناودیسراه479

8B300x200x52تهرانخلخال دشت4801396
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شرکت استرونگ هلد ایران لیست پروژه های نئوپرن

ابعاد نئوپرننوعتعدادپروژهخریدارسال ردیف

14B400x300x74بو مهنپل صنعت کارون481

4B500x400x63بو مهنپل صنعت کارون482

2B500x500x54کرجشهرک ناز483

2B600x500x41کرجشهرک ناز484

6B400x300x74کرمانشاهجهادنصر485

4U750x250x50کرمانشاهجهادنصر486

10B400x200x41قمامتداد ایده برتر487

32B400x300x63خمین(خمین)کالیس بتن488

8B400x300x52بروجردامید پارس489

12B300x250x63نشتارود- مازندران ابنیه کاران دریا سر490

32B400x250x41شهرستان لنجان-اصفهان(باغ بهادران)شالو راهکار491

36B400x300x63اردبیلساروج پل492

64B400x250x52اردبیلساروج پل493

14B300x250x63بابلبتن ساز شمال494

32B400x300x63شهرستان شوش-خوزستانپروژه خوزستان495

4B400x300x74شهرستان شوش-خوزستانپروژه خوزستان496

1B400x300x41اردبیلشرکت کوپله497

9B400x300x41اردبیلکوپله498

12B400x300x63اردبیلکوپله499

24B400x300x41شهرستان اباده شهر سوغاتراهسازی ایران500
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