
 

 

 

 

 

 

 هورسان توان سپندلیست برخی از پروژه های انجام شده شرکت 

 عنوان محصول                 نام پروژه 
 

 :اسپلیت
 ایستاده  اسپلیتساختمان سپرده گذاری بورس اوراق بهادار                                                          *

 اسپلیت دیواری                             مجیدیه -ساختمان اداری مهندس مجیدی *

 اسپلیت دیواری                             *ساختمان شرکت بیمه ایران                     

 اسپلیت دیواری                             *مهندس شاملو                                            

 

 

 :داکت اسپلیت
 داکت اسپلیت                          جنت آباد                             -آقای خامنه ساختمان مسکونی *

 داکت اسپلیت                          *رستوران گرین                                                               

 داکت اسپلیت                          هفت تیر -ساختمان مسکونی آقای احمدی*

 داکت اسپلیت                                *کلینیک دکتر احراری                                                                     

 داکت اسپلیت                                                  شادآباد                               -مجتمع اداری آوا جنرال*

 داکت اسپلیت                                             *رستوران آرین                                                                 

 داکت اسپلیت                      *بیمارستان امام رضا )ع(کرمانشاه                                                               

 داکت اسپلیت                           هفت تیر -*ساختمان مسکونی آقای فرزبود

 داکت اسپلیت  نیاوران_سنتر* ساختمان اوا 

 

 

VRF: 

 
  VRF                           پتروشیمی ماهشهر –* ساختمان آموزشی سایت منطقه ویژه 

  VRF                                   کردستان –دانشکده صنعت و معدن قروه  *

 VRF                                   رویان –* مجتمع مسکونی سبزه سرا 

 VRF                                   تهران 22منطقه  –*برج مسکونی البرز 
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 VRF                      لواسان                                                     -*ساختمان مسکونی آقای داوودی

  VRF        لواسان                                                               -*ساختمان مسکونی آقای رستمییان

 VRF کرمانشاه-*ساختمان بیمه دی 

 VRF بجنورد-ساختمان بیمه دی *

 VRF کاشان-*ساختمان بیمه دی 

 VRF همدان- کارخانه سیمان هگمتان*

 VRF                                                                اصفهان - شرکت تالشگران ساختمان اداری *

 VRF                                                                                          زنجان –موزه مردان نمکی *

 

 

 

 :فن کویل

 کاستی فن کویل                                                                                 آقای فرخی-* شهرک گلستان

 فن کویل سقفی توکار                                           پروژه لواسان -مهندس سادات*

 سقفی توکار و کاستی فن کویل                                                         آقای رحیمی          -متری22وار * سعادت آباد بل

 ویل دیواریفن ک                                                                آقای اخوان                -مجتمع مسکونی اراک*

 توکار فن کویل سقفی سرخ رود -برج اسپادانا* 

  

 

 :و هواسازچیلر
 چیلر هوا خنک                      مهرشهر                                              -*مجتمع تجاری اداری آقای محمدی

 تبریز                                                                               چیلر هوا خنک )صنعتی( –*شرکت صنایع رنگ اطلس فام 

 هواساز                            آقای ربیعی                                                                -*ویالی لواسان   

 چیلر هوا خنک سرخ رود-برج اسپادانا*
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