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 خط تولید سیستماتیك در سال ان وسال مدیریت ارشد، دانش روز جه 20با تلفیق نیروي جوانی، تجربه تحقیقاتی بیش ازشرکت مهندسی شهرسازان مدرن 

و با ارائه انواع پایه چراغهاي  محوطه اي مدرن و کالسیك آغاز -فعالیت شرکت در طراحی، تولید و عرضه چراغهاي پارکی  .فعالیت خود را آغاز نمود  1384

و  مبلمان شهري اخیرأ با اضافه شدن فیلد و  ادامه یافت LED  ، انواع برج هاي نوري تلسكوپی و سیستمهاي مجهز به المپخورشیديخیابانی، چراغهاي 

با ایجاد بزرگترین شبكه دسترسی به  صنعتی این مجموعه .تكمیل گردیدو ورزشی، لوازم بازي کودکان و..  دستگاه هاي بدنسازي پارکی از قبیل:تجهیزات 

اماکن خصوصی ، شور اعم از شهرها، روستا ها، مراکز دولتی و غیردولتیو فضاهاي باز در اقصی نقاط ک شهريمبلمان  شهري، محصوالت مرتبط با خدمات

 300شهرداري، قریب به  800خانواده بزرگ مشتریان ما را بیش از .و تولیدات خود مشغول است کاال ها باغ، ویال و... به خدمت رسانی و ارائه جدیدترین مانند:

ا بالطاف الهی و پس از آن  به با اتكا تولیدياین واحد . دولتی و شرکت خصوصی تشكیل می دهدمرکز  مرکز آموزشی، سازمان، 250 دهیاري و نزدیك به

خستگی کارکنان  نیز پرسنل خالق، زحمتكش و فعال واحد تولید و و همچنین با بهره مندي از و بازاریابی اعضاء فهیم، جوان و آگاه دایره فروش همكاري

طراحی  مبلمان شهري را با موفقیت  پروژه روشنایی، ترافیكی و 2000 مدتی کوتاه توانست نزدیك به درخود؛ روش نصب و خدمات پس از ف ناپذیر دپارتمان

جلب رضایت کامل مصرف کنندگان  پس از ،روشنایی و مبلمان شهري خدماتی به عنوان یكی از پیشتازان صنعت -این گروه تولیدي . از اهداف مهمو اجرا نماید

و زمانی مناسب در استفاده از محصوالت ( GIS)از جمله: طراحی و تعیین موقعیت مكانی در این حوزه نمودن ایشان با ابعاد مختلف بهره وريآشنا  و مشتریان،

 و زیباسازي از مشخصات و جزئیات فنی يدست اندرکاران حوزه معاونت خدمات شهر  آگاهی و ارتقاء سطح دانش  کمك بهبه موازات این هدف؛  است. لذا

تولید، در انجام عملیات مشتریان ارتباطی دائمی و هماهنگ با  به همراه ایجاد ، از برنامه هاي اساسی این شرکت می باشد. همواره تحقق این دو مهمتولیدات

 میسر شده است.پشتیبانی تجهیزات با برنامه ریزي و به شكلی نظام مند  - خدمات نصب و

 مزیت هاي رقابتی شهرسازان:

سریعتحویل  -

کیفیت مطلوب  -

بسته بندي ایمن -

قیمت مناسب -

پرسنل مجرب اداري، تولیدي، نصب و خدمات پشتیبانی -

طراحی و تولید مطابق با استانداردهاي ملی -

امكان ارسال، نصب و خدمات پس از فروش در سراسر کشور -

قابلیت بازیافتبا  استفاده از بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه -

ولید و ارائه خدمات در شاخه مبلمان شهري و روشنایی شهريسال تجربه ت 20 -
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 :سالمت و اخالق حرفه اي

 در بهره گیري از فرصت ها  رعایت هنجار هاي اجتماعی -1

 رقابت و تعامل با رقبا بر اساس شایستگی ها -2

  .وتامین کنندگان برد با مشتریان، پیمانكاران –انتخاب شایسته نمایندگان و تعامل برد  -3

 
 :هاي جاري برنامه

 ضمن افزایش رضایت مندي مشتریان توسعه و تنوع محصول از طریق بهره گیري از فن آوري هاي روز، -1

و سیستم هاي سوالر) استقبال از طرح استفاده از انرژي  LEDمحصوالت فوق کم مصرف  تجاري سازي هر چه بیشتر و بهتر -2

 هاي جایگزین خورشیدي، بادي و... در تامین روشنایی (

 درتمامی مراحل تولید و عرضه محصول مشتري مستقیم و نظارت مستمران امك -3

 افزایش در تولید و بهره وري. -4

 
 :دستاوردهاي مهم

 مرکز 1400پروژه روشنایی، مبلمان شهري و ترافیكی در بیش از  2000اجراي  -1

 ارتقاء سطح کیفی محصوالت -2

 زمان ممكن ارسال کاال در سریع ترین -3

 ساعت 72در کمتر از  ارائه خدمات پس از فروش -4

 صادرات به کشورهاي همسایه؛ افغانستان، عراق و ارمنستان. -5
 

 : در دستور کار

 استفاده از مواد اولیه مرغوب تر با ماندگاري بیشتر -1

 ادامه خط مشی کیفیت  -2

 ارسال کاال و خدمات پس از فروش در زمان هاي کوتاه تر -3

 شرکت QCو  R&Dباالتر بردن سطح کیفی واحد  -4

 خاورمیانه و شمال آفریقا.ي راهبري بازار مبلمان شهري در سطح منطقه توسعه صادرات و  -5
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 مبلمان شهری -

 ) نیمكت و مخزن زباله، پایه پرچم، پایه هاي خیابانی، المان هاي شهري و.. (

 سیستم های روشنایی شهری و محیطی -

 پرژکتور و.. () برج نوري، پایه چراغ، چراغ پارکی و ویالیی، انواع 

 تزئینات شهری الکترونیکی و الکتریکی -

 ) انواع والواشر، ستاره فروزان، انواع ریسه و.. (

 ملزومات پارکی -

 ) دستگاه هاي ورزشی، لوازم بازي کودکان و.. (
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 میز پینگ پنگ و فوتبال دستی پارکی

 
 

میز پینگ پنگ و فوتبال  ، مدارس و کارخانجاتهاي عمومی تفریحیمحوطه ، از مفید ترین و محبوب ترین ابزارهاي ورزشی پارکها

د در کنار تحرک، نشاط ندو وسیله میتواناین بوده و هست. دستی است که همواره مورد استقبال شهروندان در اکثریت گروه هاي سنی 

 .دنآور، مفرح و سرگرم کننده باش

  
 :فوتبال دستی مشخصات کلی

 روغنی2.بدنه: ورق 1

 بدنه: الکترواستاتیک .رنگ2

 .آدمک: تورنادو)پالستیک نشکن(3

 .دسته:پالستیک فشرده4

توپر استیل و  18.نوع میلگرد: میلگرد 5

 ضد زنگ کروم آبکاری

 .واشر دیواره: ای بی اس ضد سایش6

 138*72.ابعاد کل:7

 112*67.ابعاد زمین بازی:8

 کیلوگرم 65.وزن:9

 82. ارتفاع:10

 میل سکوریت 10.زمین بازی: شیشه 11

 : رنگ شیشه: مشکی یا آبی12
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 :میز پینگ پنگ مشخصات کلی

 

 میل سکوریت 10.صفحه میز: شیشه 1

 2ضخامت  50*30.کالف دور میز: قوطی 2

 2ضخامت  40*40.کالف پایه: قوطی3

 . رنگ فلز: الکترواستاتیک4

: رنگ پشت صفحه میز: اپوکسی 5

 ضدآب

 .تور میز: ورق پانچ شده فلزی6

 274*152.ابعاد استاندارد باز شده: 7

 155*51ابعاد بسته بندی:.8

 کیلوگرم 150.وزن تقریبی میز:9

 76باز شده:  183. ارتفاع:10

 .قابلیت نصب آسان در فضای باز11

 .کلیه پیچ و مهره ها گالوانیزه12

 

 

 
 همراه با نصب، یکسال گارانتی و سه سال خدمات پس از فروش 

 کشوردر تمامی نقاط 
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 ارتباط با ما:

 آدرس دفتر تهران:

 1457854494کد پستی:     تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، کوچه تاجور، پالک پنجم، طبقه سوم

 شماره های تماس:

 (                    021) 66564118و  66927986                                دایره فروش:                             

 (021) 66919234                   واحد نصب و خدمات پس از فروش:                            

 (021) 66578865و  66429015              واحد مشاوره و طراحی:                              

 (021) 66578853                                                        فكس:                          

 
 

 وبسایت:

www.shahrsaazaan.com 

 ایمیل:

info@shahrsaazaan.com 

 تلگرام:

@shahrsaazaan 

 اینستاگرام:

Instagram.com/shahrsaazaan 
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