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شرکت البرزصنعت مبنا در سال1381 خورشیدى به همت تیمى از مهندسین، کارشناسان ارشد و تکنسین هاى مجرب به 
منظور تامین نیازهاى تکنولوژیک صنعت بنیانگذارى شد. این تیم که در ابتدا به عنوان مشاور و طراح شبکه هاى اتوماسیون 
و نظارت و حفاظت پیرامونى انجام وظیفه مى کرد به سرعت به تامین کننده تجهیزات و ادوات پروژه هاى صنعتى، ادارى و 

سازمانى تبدیل شد.
متناسب با نیاز روز صنعت به مشاور، تامین کننده و مجرى، مدیران البرزصنعت مبنا بر آن شدند تا با بازنگرى بر اهداف و 
سیاست هاى کالن ، چارت سازمانى را بوجود آورند که هر چه بهتر پاسخگوى نیاز صنعت باشد. نتیجه آن امر پیدایش چندین 

واحد مستقل در یک قالب سازمانى شد و خدمتگذارى به جامعه ایرانى سر لو حه کار قرار گرفت.
در این زمان که قریب به یک دهه از عمر سازمانى این مجموعه مى گذرد، مفتخریم اعالم کنیم که 9380 پروژه در کشور 
المللى شرکت  با اعتبار بین  البرزصنعت مبنا به بلوغ رسیده است. این افتخار  با دانش فنى و دستان پر توان گروه کارى 
البرزصنعت مبنا به عنوان نماینده انحصارى چندین کمپانى چند ملیتى همراه مى گردد و مسئولیت دو چندانى براى حفظ حقوق 

مصرف کننده و تداوم خدمات بر دوش این شرکت مى گذارد.
رشد سازمانى شرکت البرزصنعت مبنا با تاسیس و اعطاى بیش از 30 شعبه و نمایندگى در سطح کشور به شکوفایى رسیده 
است . این افتخار تکمیل نمى گردد مگر با به وقوع پیوستن یک هدف و آن خدمتگذارى به هر ایرانى در هر کجاى ایران که 

هست .
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چارت سازمانى:

شرکت البرز صنعت مبنا به جهت بهبود و پیشبرد اهداف خود در ایران به شش واحد 
مجزا با حیطه وظایف مشخص تفکیک شده که در چهارچوب اساسنامه و قوانین داخلى 

شرکت انجام وظیفه مى کنند.

واحد مدیریت:

این واحد که از مدیران با سابقه و مهندسین صاحب نام تشکیل شده است سیاست 
هاى کالن شرکت را متناسب با نیاز روز جامعه  برنامه ریزى و اعالم مى نمایند.

واحد بازرگانى :

این واحد با تفکیک داخلى با دو بخش تامین کاال و ترخیص کاال، وظیفه رایزنى ، تعیین 
و تامین کاال تا مرحله ترخیص را بر عهده دارد.

واحد فنى مهندسى :

این واحد متشکل است از کارشناسان ارشد و مهندسین مجرب در چهار شاخه برق 
الکترونیک ،برق قدرت ، مسکانیک و IT طراحى، نظارت و پشتیبانى اطالعاتى پروژه ها 

را بر عهده خواهند داشت.

واحد فروش:

بازاریابى و فروش به گسترده   ، ، تبلیغات  با تفکیک به امور نمایندگى ها  این واحد 
ترین واحد در شرکت البرز صنعت مبنا مبدل شده است . هر بخش توسط یک کادر 

تخصصى پشتیبانى و مدیریت مى شود.

واحد مالى حقوقى :

این واحد از تلفیق دو بخش مالى � ادارى و بخش حقوقى شکل گرفته است که در یک 
واحد پولى با تفکیک اختیارات مشغول به فعالیت مى باشند.

وظیفه بخش مالى از قیمت گذارى براى کاال تا تحلیل ریالى پروژه و همچنین پیگیرى 
هاى مربوطه بوده و بخش حقوقى نیز از تنظیم و بررسى قراردادها تا پیگیرى مباحث 

حقوقى را عهده دار مى باشند.

واحد اجرایى و خدمات :

این واحد متشکل است از مهندسین و تکنسین هاى مجرب که در سطوح خاص دوره 
هایى را براى بهبود خدمات سپرى کرده اند و در حال حاضر به عنوان قوى ترین اهرم 

اجرایى در بخش نصب وخدمات در حال فعالیت هستند.



RESUME

www.alborzsanat.co

Resume - page number 3

ماموت دیزل

مترو 

هایپرسان

بخشى از پروژه هاى اجرا شده : 

فرودگاه بین المللى امام خمینى 

فرودگاه مهرآباد  هواپیماى آسمان بانک ملى ( شعبات )
 

بانک سپه ( شعبات ) 

بانک کارآفرین ( شعبات ) 

موسسه مالى و اعتبارى انصار موسسه مالى و اعتبارى مهر
 

ستاد نیروى دریایى سپاه 

قرارگاه مرکزى خاتم االنبیا 

مرکز پژوهشهاى بین المللى زلزله 

مرکز پژوهش مواد و انرژى 

موسسه جهاد کشاورزى 

سایت ماهواره هاى مخابراتى تهران 

سایت مرکزى گمرك ایران  

سازمان انتقال خون  

سازمان مسکن و شهرسازى 

سازمان آب تهران  

سازمان مدیریت و برنامه ریزى  

سازه گستره سایپا 

قالب هاى صنعتى ایران خودرو 

پارس خودرو  کارخانه سایپا  

بیمارستان نیروى هوایى 
 

بیمارستان میالد  

بیمارستان کسرى  

و ... 
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ASM-U

تیغه دو جداره اکسترود آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک با استقامت باال مناسب جهت 
استفاده براي درب هاي بزرگ صنعتى، عریض و اماکنی که از لحاظ امنیتى داراى درجه ب 

هستند.

نام محصول :ASM U (تیغه دوجداره اکسترود آلومینیوم)
ضخامت تیغه:  ...........................................20 میلیمتر
پهناي مفید تیغه:...................................... 100 میلیمتر
وزن هر متر مربع:................................... 10.5 کیلوگرم
بیشترین ارتفاع قابل نصب:.................................. 8متر
بیشترین مساحت قابل نصب:....................74.4 مترمربع
تعداد تیغه در هر مترارتفاع:.............................10 تیغه

Produt name :profile asm u

Naminal thickness:……....……………….20 mm
Surface area:…………………………..100 mmBasic 
weight:……………………....…..………..10.5kg/m2
Maximum width of use:……………………….9.2 m
Maximum height of use:………..……………8m
Slats for 1m height:………………………….10 slats
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ASM-I

تیغه دو جداره اکسترود آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک با استقامت باال مناسب جهت 
استفاده براي درب هاي نیمه صنعتى و اماکنی که از لحاظ امنیتى داراى درجه ج هستند.

نام محصول : ASM I  (تیغه دوجداره اکسترود آلومینیوم)
ضخامت تیغه:  ............................................18 میلیمتر
پهناي مفید تیغه:........................................ 78 میلیمتر
وزن هر متر مربع:.................................... 8.5 کیلوگرم
بیشترین ارتفاع قابل نصب:.................................. 8متر
بیشترین مساحت قابل نصب:.....................54.4 مترمربع
تعداد تیغه در هر مترارتفاع:..........................12.8 تیغه

Produt name :profile asm I

Naminal thickness:……..……………………….18 mm
Surface area:……………………………………..78 mm
Basic weight:…………...…………………….8.5kg/m2
Maximum width of use:……….………………..6.8 m
Maximum height of use:……...…...………………8m
Maximum area…………………………………54.4 m2
Slats for 1m height:…………….…………….12.8 slats
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ASM-L

تیغه دو جداره اکسترود آلومینیوم با رنگ دکورال براى محیطهایى که زیبایى به عنوان 
پارامترى اساسى در پروژه شناخته مى شود و طرحهاى دکورال در تنوع بسیار بصورت 

متناوب بروز مى شوند.

نام محصول :ASM L (تیغه دوجداره اکسترود آلومینیوم)
ضخامت تیغه:  ............................................12 میلیمتر
پهناي مفید تیغه:........................................ 45 میلیمتر
وزن هر متر مربع:......................................... 8 کیلومتر
بیشترین عرض قابل نصب.....................................4متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب:.................................. 6متر
بیشترین مساحت قابل نصب:........................24 مترمربع
تعداد تیغه در هر مترارتفاع:..........................22.2 تیغه

Produt name :profile asm l

Naminal thickness:…………………….……….12 mm
Surface area:…………………………..………..45 mm
Basic weight:………………………….....…..8kg/m2

Maximum width of use:…………….....…………..4m
Maximum height of use:…………......……………6m
Maximum area:………………………………….24 m2
Slats for 1m height:…………………........22.2 slatsA
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ASM-K

تیغه رول فرم با رنگ الکترواستاتیک با استقامت باال مناسب جهت استفاده براى مکانهایى 
که درب روالپ به عنوان عایقى براى صدا و دما ایفا نقش مى نماید.

نام محصول : ASM K  (تیغه رول فـرم با فوم پلى یورتان)
ضخامت تیغه:  ............................................23 میلیمتر
پهناي مفید تیغه:..................................... 91.4 میلیمتر
وزن هر متر مربع:....................................... 12 کیلومتر
بیشترین عرض قابل نصب.....................................8متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب:............................... 6.5متر
بیشترین مساحت قابل نصب:........................45 مترمربع
تعداد تیغه در هر مترارتفاع:.......................... 10.9تیغه

Produt name :profile asm k

Naminal thickness:……………….……………….23 mm
Surface area:……………………….………..…..91.4 mm
Basic weight:……………………………………. 12kg/m2
Maximum width of use:…….....……………………..8m
Maximum height of use:……………………………6.5m
Maximum area:………........................……….45 m2
Slats for 1m .height:…………………………....10.9slats A
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ASM-G

کربنات  پلى  شفاف  مدلهاى  در  و  الکترواستاتیک  رنگ  با  غضروفى  آلومینیوم  اکسترود  تیغه 
مناسب براى محیطهاى داخلى و خارجى تجارى، فروشگاهى و پروژه هایى که نیاز به تیغه شفاف 

به همراه مقاومت باال دارند.

نام محصول :ASM G (تیـغه آلومیـنیـوم و پلـکسى گلـاس)
ضخامت تیغه:  ............................................13 میلیمتر
پهناي مفید تیغه:........................................ 97 میلیمتر
وزن هر متر مربع:....................................... 10 کیلومتر
بیشترین عرض قابل نصب.....................................4متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب:...................................4متر
بیشترین مساحت قابل نصب:........................16 مترمربع

Produt name :profile asm g

Naminal thickness:…...…………..……………….13 mm
Surface area:………………...……………………..97 mm
Basic weight:…………………....………………..10kg/m2
Maximum width of use:…….....……………………..4m
Maximum height of use:………...……………………4m
Maximum area:…………………..………………….16 m2
Slats for 1m height:……………….…………….10.3 slatsA
S
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ASM-P

تیغه دو جداره اکسترود آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک با استقامت باال مناسب جهت 
استفاده براي درب هاي روالپ مسکونى که از لحاظ امنیتى مهم و صداى کارکرد نیز نقش 

نام محصول : ASM P  (تیغه رول فـرم با فوم پلى یورتان)
ضخامت تیغه:  ............................................13 میلیمتر
پهناي مفید تیغه:........................................ 56 میلیمتر
وزن هر متر مربع:...................................... 8.5 کیلومتر
بیشترین عرض قابل نصب.....................................4متر
بیشترین ارتفاع قابل نصب:.................................. 6متر
بیشترین مساحت قابل نصب:........................24 مترمربع
تعداد تیغه در هر مترارتفاع:..........................17.8 تیغه

Produt name :profile asm p

Naminal thickness:……………………..……….13 mm
Surface area:………………………........….…..56 mm
Basic weight:………………………………….8.5kg/m2
Maximum width of use:…………………….……..4m
Maximum height of use:…………………….………6m
Maximum area:…………………………….…….24 m2
Slats for 1m height:………………....……….17.8 slats
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Electrical and Control Accessories

to see more specific information about this
kind of devices please visit our website:

www.alborzsanat.co/training
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گواهیـنـامـه هـا و اسـتـانـداردهـاى مـحـصـولـات الـبـرز صـنـعـت مــبـنـا
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Strong, Powerful, Stable and Perfectly Attractive 

واحد فروش: 

تهران، خیابان آیت ا . . . کاشانى، روبروى پمپ بنزین، 
پـالك 160،  ساختـمان گـــــلــزار،طـبـقه 3، واحـد 12
تلـــفن  : 44053033(10خط) فاکس : 44052456

Email : sales@alborzsanat.co
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