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 درباره ما:

فعالیت خویش را آغاز  98شرکت الپات با هدف فعالیت در عرصه کنترل،اتوماسیون و سیستم های نوین الکریکی  در بخش ساختمان در سال 

 نمود.

مدر ادامه با کسب تجربه،جذب نیروی انسانی مجرب و اخذ نمایندگی های برندهای معتبر جهانی توانسته ایم قدمی در اعتالی این صنعت برداری  

 فعالیت های شرکت در زمینه سیستم های جریان ضعیف

 هوشمند سازی ساختمان •

  BMSسیستم مدیریت ساختمان  •

 سیستم اعالم حریق •

 دوربین های مداربسته:  •

 کنترل تردد و کنترل دسترسی: •

 سیستم های امنیتی : •

 انرژی خورشیدی: •

 درب بازکن های خودرو و تصویری: •

 کلید و پریز های لوکس و سفارشی: •

 ساخت و مونتاژ تابلوهای برق: •

 اجرای صفر تا صد پروژه های برق ساختمانی ،مسکونی اداری و تجاری: •



 پروژهای ما

ت ما شرکپروژه های ما امضای ماست و با افتخار آنها را محصول تالش و دانش گروه خویش می دانیم. در ادامه تعدادی از پروژه های اجرا شده توسط 

 آورده شده است.

 نام پروژه :میزبان

 کارفرما:دکتر عزیزی

8سال اجرا:  

 مکان:باغ فردوس

41طبقات:  

 

 برج باغ

 نام پروژه :رویا

 کارفرما:آقای لطفی

81سال اجرا:  

 مکان:کامرانیه

41طبقات:  



 برج باغ

 نام پروژه :اقدسیه

 کارفرما:آقای فوالدین

59سال اجرا:  

 مکان:اقدسیه

21طبقات:  

 نام پروژه :فرشته

 کارفرما:آقای معینی

59سال اجرا:  

 مکان:فرشته

22طبقات:  

 نام پروژه :شب بو

 کارفرما:آقای مهدس میرزایی

59سال اجرا:  

 مکان:اندرزگو

22طبقات:  

 نام پروژه :رستوران شاندیز

 کارفرما:آقای خرسندی

59سال اجرا:  

 مکان:جردن

5طبقات:  



 هتل و مسکونی

2017 year 

 نام پروژه :گلها

 کارفرما:آقای خرم نژاد

89سال اجرا:  

 مکان:سازمان برنامه شمالی

7طبقات:  

 

 نام پروژه :هتل وینا

 کارفرما:آقای شاه حسینی

89سال اجرا:  

 مکان:کیش

41طبقات:  

 

 نام پروژه :بوکان

 کارفرما:آقای عشق آبادی

89سال اجرا:  

 مکان:نیاوران خ موسوی

41طبقات:  

 

 نام پروژه :پل رومی

 کارفرما:آقای کریمی

81سال اجرا:  

 مکان:الهیه

44طبقات:  

 



 مدرن و کالسیک

 نام پروژه : ویکتوریا

 کارفرما:آقای آگاهی

59سال اجرا:  

 مکان: ولنجک پانزدهم 

21طبقات:  

 نام پروژه : شادلو

 کارفرما:آقای فرهنگی

59سال اجرا:  

 مکان: دروس

8طبقات:  



 مسکونی

 نام پروژه :شیخ مهاجر

 کارفرما:آقای خرم نژاد

59سال اجرا:  

 مکان:سازمان برنامه شمالی

7طبقات:  

4نام پروژه :بوستان   

 کارفرما:آقای نوری

59سال اجرا:  

 مکان: پاسداران

7طبقات:  

 نام پروژه : هفتم غربی

 کارفرما:آقای کربالیی

59سال اجرا:  

 مکان: سازمان برنامه شمالی

7طبقات:  

 نام پروژه : گلها

 کارفرما:آقای فرشادبخت

59سال اجرا:  

 مکان: کاشانی

5طبقات:  



 ویالیی

2نام پروژه : ویالیی کالک   

 کارفرما:آقای ساجدی

 مکان: البرز،کالک

 

 نام پروژه : همند

 کارفرما:آقای الهی

 مکان:لواسان کوچک

 طراح: خانم مرادی

 نام پروژه : ویالیی اصطلک

 کارفرما:آقای مجیدی

 مکان: لواسان کوچک

 

 نام پروژه : فردوس

 کارفرما:آقای عشق آبادی

 مکان: مازندران،نور

 طراح: آقای فرزاد دلیری



 در حال اجرا

مهندس امری فر-زعفرانیه مهندس مهدی مصلی-کاشانی  مهندس کربالیی-سازمان برنامه  مهندس هادی مصلی-کاشانی   

مهندس توانایی-فردوس مهدس آسایی-فردوس  گروه شبانی-نیاوران  مهندس گلزاد-کیهان   



 نورپردازی

 نام پروژه :فروشگاه سلیم اپتیک

 کارفرما:آقای سلیم

 مکان:پاساژ گلستان شهرک غرب

 نام پروژه :شهید عراقی

 کارفرما:آقای شریعتی

 مکان:شهید عراقی

 نام پروژه :شادلو

 کارفرما:آقای فرهنگی

 مکان:دروس

 نام پروژه :دیوار نور

 کارفرما:آقای دوانی

 مکان:بلوار کاوه



 محصوالت و خالقیت ها

 والواشرهای مدرن

 با قابلیت رنگ
سفارشی   

 دیوار نور 
تامین نور محیط بدون 
 لوستر و هالوژن
 مدرن

 حکاکی لوگو 
 بروی کلید و پریزها

 ساخت تابلو 
 برق موقت 
 کارگاهی

 آکواریوم پلنت هوشمند
 قابلیت کنترل نور،دما،

 اکسیژن و تغذیه خودکار

کادر کلید و پریز 
 های سفارشی

 رنگ های سفارشی کلید و پریزها
 برای تمامی برندها

ساخت و مونتاژ 
بدنه تابلوهای 
 هوشمند

تولید کلید و 
پریزهای طرح 

 شیشه


