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با تکیه بردانش فنی به روز شده و نیروی  1388شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا فعالیت خود را از سال 

انسانی متخصص، در زمینه تولید و عرضه مواد مهندسی شیمیایی ساختمان و افزودنی های بتن و نیز اجرای 

سیستم های کف سازی صنعتی، آغاز کرده است  و تا کنون به عنوان یکی از تخصصی ترین مجموعه های 

انی فنی پروژه های ساختمانی و عمرانی فعالیت خود را ادامه داده فعال در زمینه مشاوره، تولید و پشتیب

 است.

 

 

The management team at Beton Polymer Borna comprise of a professional team 

of highly skilled individuals with experience gained since 2009 through 

working for both local and foreign construction and industrial companies. they 

are supported by equally qualified team of skilled and experienced technical 

staff with relying on the up to date technical and industrial skills. 
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 نوع محصول نام شرکت ردیف
 متراژکار

)2(m 

 1000 اپوکسی شرکت آب و فاضالب تهران  .1

 100 اپوکسی انستیتو پاستور  .2

 600 اپوکسی شرکت خودرو سازی بن رو  .3

 2000 پلی اورتان شرکت فرا فن  .4

 5000 اپوکسی هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران  .5

 1800 پلی اورتان شرکت صنایع شهید باقری  .6

 4000 خودتراز سیمانی پلی اورتان شرکت صنایع شیر ایران  .7

 3000 اپوکسی ذوب آهن اصفهان  .8

 750 اپوکسی فوالد مبارکه اصفهان  .9

 3500 اپوکسی شرکت نیک پرشین  .10

 1800 اپوکسی زربال پروتئین  .11

 2000 اپوکسی بتن سخت شرکت مکا پالست  .12

 1000 اپوکسی شرکت داروسازی کیتو تک  .13

 1000 اپوکسی شرکت بهرام الکترونیک  .14

 3500 اپوکسی شرکت شیرآالت کامرون  .15

 1800 اپوکسی فرودگاه مهرآباد سالن تعمیرات  .16

 3000 اپوکسی پتروشیمی رازی  .17

 1500 خودتراز سیمانی پتروشیمی آریا ساسول عسلویه  .18

 100 اپوکسی داروسازی جالینوس  .19

 550 اپوکسی شرکت کبیر ریس  .20

 5500 اپوکسی نیروگاه رودشور  .21

 بخشی از پروژه های کفپوش صنعتی و آببندی اجرا شده

 شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا در ایران
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 2000 اپوکسی انبار مرکزی و تعمیرگاه-پتروشیمی بوعلی سینا  .22

 10000 اپوکسی شرکت نوشابه سازی کیمیا افشان جهان  .23

 2000 اپوکسی پلی اورتان SHEELپاالیشگاه روغن پارس   .24

 250 اپوکسی پتروشیمی بندر امام  .25

 300 اپوکسی پلی اورتان داروسازی بهانسارشرکت   .26

 800 اپوکسی شرکت خوراک دام آویژه دارو  .27

 5000 بتن سخت LGانبارهای شرکت   .28

 8000 بتن سخت صنعت اندیشان پارس  .29

 2500 اپوکسی روغن موتور لیکومولی  .30

 3000 اپوکسی HUNDAEIشرکت آسان موتور  .31

 2000 بتن سخت شرکت محور ماشین  .32

 1500 بتن سخت درخشان ماکارون  .33

 2000 بتن سخت انرژی اتمی اصفهان  .34

 1000 اپوکسی ایرانسل  .35

 1800 اپوکسی فوالد مبارکه ایریتک  .36

 1500 اپوکسی ضد اسید لبنیات قم و شیر پاستوریزه گلستان  .37

 1500 اپوکسی شرکت آپادانا سرام  .38

 20000 بتن سخت صنایع ریلی ایران خودرو  .39

 5000 بتن سخت تراسفورماتور آریا  .40

 1000 بتن سخت مالس گستر تولید الکل  .41

 100 اپوکسی مرکز طبی کوکان  .42

 3000 بتن سخت شرکت پلیمر نصر آسیا  .43

 2000 بتن سخت شرکت پارس گوهر فام  .44

 2500 بتن سخت اپوکسی شرکت مواد غذایی خرمدشت  .45

 3000 بتن سخت مشهد-شرکت نمایشگاهی استان خراسان  .46

 1000 بتن سخت شرکت قطعات خودرو سیمین دشت  .47

 1000 بتن سخت شرکت چای گلستان بابل  .48

 2600 بتن سخت اپوکسی شرکت آرد اسدی  .49
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 1000 بتن سخت KIAشرکت کیا موتور  .50

 1000 اپوکسی شرکت کاشی سعدی  .51

 150 بتن سخت هلی پد هالل احمر ساری  .52

 2700 اپوکسی شرکت سوئیچینگ ایرانسل  .53

 1000 بتن سخت مرکز توانبخشی معلوالن ذهنی  .54

 50000 بتن سخت شرکت هایپر مارکت  .55

 1200 اپوکسی شرکت کابل کنترل  .56

 500 اپوکسی اتوبوس رانی قزوین و حومه  .57

 400 اپوکسی ( 21شرکت لوح فشرده ) قرن   .58

 3500 بتن سخت پارکینگ فرشادی )اصفهان(  .59

 3000 اپوکسیبتن سخت  پارکینگ ساختمان آرژانتین  .60

 3000 بتن سخت ایران کفپوش  .61

 1800 اپوکسی خودتراز سیمانی شرکت فوسیکو  .62

 600 بتن سخت تبریز -زاب سان   .63

 1000 بتن سخت پتروشیمی امیرکبیر  .64

 100 اپوکسی آب معدنی آناهیتا پلور  .65

 2000 اپوکسی پمپ بنزین شهریار  .66

 2000 بتن سخت اپوکسی صنایع فوالد خوزستان  .67

 15000 بتن سخت اپوکسی KIAخودروسازی کیا موتور  .68

 3000 بتن سخت اطلس خودرو ) کیا موتور(  .69

 1800 اپوکسی خودتراز سیمانی هایپرمارکت هایپر استار  .70

 500 اپوکسی کاشی سعدی  .71

 2200 بتن سخت شرکت فستو )آلمان(  .72

 10000 اپوکسی هما -هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران   .73

 8500 بتن سخت دیزل موتورآریا   .74

 400 اپوکسی داروسازی کیتوتک  .75

 2500 بتن سخت اپوکسی داروسازی روناک دارو  .76

 400 اپوکسی رادیاتور ایران  .77
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 2500 بتن سخت پاک فن بندر  .78

 3500 بتن سخت سازمند کاردان  .79

 200 اپوکسی نخ جراحی –طب کیهان   .80

 500 اپوکسی تبریز 113نمایندگی اطلس خودرو   .81

 1000 اپوکسی فرودگاه ارومیه ) اپوکسی کف سالن حجاج(  .82

 1700 بتن سخت نوشابه سازی در کردستان عراق  .83

 800 بتن سخت اپوکسی پتروشیمی ایالم  .84

 500 بتن سخت اپوکسی شرکت انگلیسی جان کرین  .85

 1000 اپوکسی اکسوکیمیکال -شرکت ایران توحید  .86

 600 اپوکسی دانشگاه آزاد تهران شرق  .87

 12000 بتن سخت پرشیا نقش جهان)اصفهان(  .88

 100 اپوکسی صنایع غذایی مارین  .89

 3000 بتن سخت ایران توحید  .90

 1000 بتن سخت شرکت توان توسعه  .91

 2500 بتن سخت آرمان صنعت فجر  .92

 1000 اپوکسی رادیاتور ایران  .93

 8000 بتن سخت چای محمود  .94

 2000 بتن سخت بصیر (پتروشیمی گلپایگان ) قائد   .95

 2000 بتن سخت شرکت علم و صنعت هشتگرد  .96

 400 بتن سخت شیرآالت شایان )شهر صنعتی عباس آباد(  .97

 400 بتن سخت پارس آمپول ) ساوه (  .98

 16000 بتن سخت شهرک ساحلی نارنج  .99

 370 اپوکسی شرکت شیرآالت فرج مهدی  ) شهر صنعتی عباس آباد (  .100

 3200 بتن سخت آریا نان الله ) شکوهیه قم (شرکت نان صنعتی   .101

 3500 بتن سخت پارکینگ طبقاتی بانک پاسارگاد اردبیل  .102

 8000 بتن سخت کاشی سینا  .103

 2000 اپوکسی صنایع عوجان ایرانیان ) رانی (  .104

 200 سرامیک ضد اسید اجرای سرامیک ضد اسید) پتروشیمی ایالم (  .105
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 2000 اپوکسی آب معدنی مروارید زاگرس  .106

 4000 اپوکسی شرکت کیش چیپس) مزمز (  .107

 100 اپوکسی سردخانه های مجموعه رستورانهای پدر خوب  .108

 2000 اپوکسی صنایع غذایی یک و یک  .109

 5000 بتن سخت شرکت صنایع غذایی مارینا  .110

 1000 اپوکسی شیرآالت ایران نوید  .111

 800 اپوکسی کشت و صنعت مهرآفرید مانا  .112

 5000 بتن سخت غذایی مارینصنایع   .113

 700 بتن سخت اپوکسی شرکت تابستان سرد  .114

 1000 بتن سخت اپوکسی آوند فر ) شامپو بس (  .115

 1500 بتن سخت جایگاه بنزین آدونیس زنجان  .116

 5000 بتن سخت پویا خودرو شرق  .117

 18000 بتن سخت پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری مرزداران  .118

 800 اپوکسی دیبا ماندگار  .119

 300 اپوکسی لوازم خانگی لورچ  .120

 250 اپوکسی سازمان روزنامه رسمی کشوری  .121

 200 خودتراز سیمانی بیمارستان تهرانپارس  .122

 500 کانداکتیو )ضد الکتریسیته( شرکت کروز  .123

 4000 بتن سخت پالیشگاه گاز پارسیان)شرکت فراب(  .124

 2500 اپوکسی قوطی نوشیدنی کاوه  .125

 350 اپوکسی ماموت  .126

 2000 بتن سخت آزادگان 189جایگاه بنزین   .127

 2000 بتن سخت آشتیان تابلو  .128

 3000 بتن سخت پارکینگ طبقاتی مجتمع مسکونی تعاونی مطبوعات قم  .129

 5000 بتن سخت پارکینگ طبقاتی مرکز تجارت الکترونیک تهران  .130

 5000 بتن سخت پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری نیلو)میدان ونک(  .131

 1000 بتن سخت شرکت تولیدی نوراولانبار   .132

 500 بتن سخت سردخانه تن ماهی خوش خوراک  .133
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 20000 بتن سخت پارکینگ و طبقات مجتمع تجاری اداری کارآفرینان فرمانیه  .134

 100 اپوکسی رستوران ایتالیایی)ضراب خانه(  .135

 2000 اپوکسی داروسازی حکیم  .136

 1500 اپوکسی داروسازی کاسپین تامین  .137

 1500 بتن سخت پارکینگ مجتمع مسکونی شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن  .138

 800 اپوکسی لبنیات پاک پی)شهرکرد(  .139

 1700 بتن سخت تعمیرات هواپیمایی فارسکو  .140

 - خط کشی اپوکسی پارکینگ باشگاه بانک صادرات  .141

 1800 بتن سخت سالن تولیدی شرکت کول سامر)شهر قدس(  .142

 7000 بتن سخت شرکت بند سبز کرمانسالن فرآوری پسته   .143

 3000 بتن سخت پارکینگ ساختمان اداری مرکزی کناف ایران  .144

 1000 بتن سخت پارکینگ مجتمع اداری کوه نور  .145

 3000 بتن سخت سالن تولیدی آرایشی بهداشتی)کردستان عراق(  .146

 400 بتن سخت نفت بهران 117جایگاه بنزین   .147

 2000 بتن سخت اداری صبا)جردن(پارکینگ طبقاتی مجتمع   .148

 1000 بتن سخت سالن تولیدی شرکت ایران سازه)وابسته به شصتا(  .149

 200 بتن سخت پارکینگ مجتمع مسکونی فخر آباد)بهارستان کرج(  .150

 3000 بتن سخت پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری آی تی شمرون)دزاشیب(  .151

 8000 بتن سخت فرشتهپارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری اداری سوان   .152

 150 اپوکسی ایران استیل ساخت)شهرک صنعتی هشتگرد(  .153

 4000 بتن سخت پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری اداری مدرن زعفرانیه  .154

 7000 بتن سخت واپوکسی پارکینگ پروژه صیاد شیرازی  .155

 30000 بتن سخت پارکینگ ملت شهاب)استاد معین(  .156

 3000 بتن سخت نماد سازه جنوب  .157

 1500 اپوکسی ایرانسل  .158

 800 بتن سخت شرکت ایران توحید  .159

 1000 بتن سخت حلوا شکری عقاب  .160

 4000 بتن سخت شرکت چراغ اتومبیل مدرن  .161
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 500 بتن سخت شرکت فاران  .162

 40000 بتن سخت پارکینگ طبقاتی قائم شهریار  .163

 25000 بتن سخت سوله های سه قلو شهر آفتاب)کاشالوت(  .164

 10000 بتن سخت پارکینگ مرکز تجاری سینوهه  .165

 3000 بتن سخت پارکینگ ساختمان اداری جردن  .166

 1000 بتن ساده مجتمع تجاری اداری سعادت آباد  .167

 1000 بتن سخت پارکینگ طبقاتی ساختمان بانک سپه  .168

 1200 بتن سخت کارخانه پدیده دنیای تجارت  .169

 3000 اپوکسی کف ساختمان تجاری بانک مسکن قزوین  .170

 1500 بتن سخت سوله انبار در شهریار  .171

 600 بتن سخت انبار شرکت مهان قشم  .172

 17000 اپوکسی و درزبندی اپوکسی کف انبار شرکت آبمیوه رانی  .173

 1500 بتن الیافی نیروگاه زباله سوز تهران  .174

 3000 اپوکسی و آببندی مخازن نیروگاه زباله سوز تهران  .175

 30000 بتن سخت طبقاتی آفریقا بانک سپهپارکینگ   .176

 300 بتن سخت خانه زیبایی تهران  .177

178.  
کفسازی آتش نشانی ایستگاه چهار راه ولیعصر )شرکت سیویل 

 آسین(
 300 بتن سخت

 300 بتن سخت محالتی -کفسازی ایستگاه آتش نشانی ایستگاه امام علی   .179

 1500 اپوکسی اپوکسی کف پتروشیمی مرودشت  .180

 600 اپوکسی وFRP الینینگ مخازن نیروگاه شیرکوه یزد  .181

 600 بتن سخت مالتی کیمیا شیمی دماوند  .182

 80 اپوکسی نمایشگاه پوشاک اسپانیا  .183

184.  MAX500 اپوکسی کف باشگاه بدنسازی 

 500 بتن سخت کارتن سازی پرند پیشتاز  .185

 600 بتن سخت و اپوکسی نمایشگاه لوازم خانگی قلهک  .186

 6000 بتن سخت رنگی پارکینگ طبقاتی هروی سنتر  .187

 80000 بتن لیسه ای پارکینگ های مجتمع تجاری اداری ایران مال  .188
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 200 اپوکسی آنتی استاتیک نیروگاه چابهار –مبنا نیرو   .189

 500 اپوکسی پارک فناوری پردیس  .190

 3000 بلوکاژ و کفسازی بتنی مجتمع اداری، تجاری آرش)جردن(  .191

 1000 اپوکسی کف شیرآالت شیبه  .192

 9000 بتن سخت شیمران سنتر  .193

 10000 بتن سخت پروژه تجاری، اداری نور)ستارخان(  .194

 600 اپوکسی آنتی استاتیک نیروگاه اربیل)شرکت صانیر(  .195

  5000 بتن سخت دریاچه چیتگر-پارکینگ طبقاتی بانک پاسارگاد  .196

  3000 اورتانبتن سخت و پلی  پروژه مسکونی دارآباد  .197

 150 آببندی استخر پروژه کاشانک  .198

 13000 بتن سخت الیافی پارکینگ طبقاتی بانک مرکزی پاسداران  .199

 2500 پلی اورتان کف دستکش گیالن  .200

 2000 بتن سخت پارکینگ طبقاتی پروژه اداری، تجاری یوسف آباد  .201

 500 بتن سخت مالتی ایستگاه آتش نشانی سعادت آباد ) ورسیج(  .202

 1000 بتن سخت پارکینگ طبقاتی اداری ، تجاری میرداماد  .203

 2000 آببندی مخازن بتنی شرکت بستنی میهن  .204

 100 بتن سخت و اپوکسی فروشگاه زنجیره ای فست فود آپاچی  .205

 1000 بتن سخت مالتی پمپ بنزین شهریار  .206

 5000 بتن و پلی اورتان کف پروژه تجاری ،اداری شیخ بهائی  .207

 3500 بتن سخت مالتی بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی استان البرزمرکز   .208

 400 اپوکسی شرکت صنایع الکترونیک زعیم  .209

 1500 بتن سخت انبارهای صنایع شیر پگاه تهران  .210

 1200 آببندی مخازن دفنی نیروگاه دماوند  .211

 20000 بتن سخت انبارهای مرکزی راه آهن ) اصفهان(  .212

 500 اپوکسی کف پروژه شهید خرازی  .213

 2000 پوشش ضد حریق داروسازی بیوسان فارمد  .214

 3000 کفپوش بتن سخت مالتی داروسازی بیوسان فارمد  .215

  آببندی چاله آسانسورها و مخازن پروژه برج الهیه )بانک آینده(  .216
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  آببندی چاله آسانسورها و مخازن پروژه جهان کودک )بانک آینده(  .217

 3500 کف سازی بتن سخت آرش(-)میکاپروژه جردن   .218

 3500 پلی اورتان و اپوکسی کف آرش(-پروژه جردن )میکا  .219

 1500 اپوکسی کف داروسازی رها )اصفهان(  .220

 1500 بتن سخت کارخانه شفق دانا  .221

  آببندی چاله آسانسور آرش(-پروژه جردن )میکا  .222

 1600 کف سازی بتن سخت پمپ بنزین شهید خرازی  .223

 60،000 بتن سخت پارکینگ های طبقاتی شرکت مخابرات ایرانپروژه   .224

 500 بتن سخت پروژه ایستگاه آتشنشانی سوهانک  .225

 13000 بتن و اپوکسی اداری تهرانپارس –پروژه پارکینگ طبقاتی پروژه تجاری   .226

 8000 بتن سخت مالتی پروژه پارکینگ طبقاتی سرپرستی شعب بانک ملت پاسداران  .227

 3000 بتن سخت کارخانه سیم و کابل قزوینپروژه   .228

 300 (FRP)الینینگ مخازن اسید  پروژه شرکت توسعه منابع انرژی توان)صبا باتری(  .229

 4000 سطح و اپوکسی ضد اسید پروژه شرکت توسعه منابع انرژی توان)صبا باتری(  .230

 100 اپوکسی کف اداره مخابرات شهید بابایی اتاق سرور  .231

 4000 اپوکسی کف پارکینگ طبقاتی جردنپروژه   .232

 400 بتن سخت اجرای کف سردخانه صادرات ماهی بندر لنگه  .233

 500 بتن سخت و اپوکسی کف کف رستوران و کافی شاپ جین وست جردن  .234

 3500 بتن سخت انبارها و کارگاههای راه آهن اصفهان  .235

 4500 اپوکسی کف شرکت پسماند هسته ای  .236

 2500 بتن سخت مالتی مادزیست فن آورانکارخانه   .237

 500 بتن سخت پاششی پروژه جم سنتر  .238

 500 آب بندی مخازن آب شرکت سیم و کابل قزوین  .239

 110 اپوکسی کف اتاق سرور هواپیمایی زاگرس  .240

 100 اپوکسی کف اتاق سرور سرمایه گذاری لوتوس  .241

 5000 بتن سخت الیافی شرکت خاوران پالستیک  .242

 20000 اپوکسی کف پسمانداری هسته ایشرکت   .243

 3000 بتن سخت الیافی و اپوکسی پارکینگ طبقاتی میکا دروس  .244
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 5000 بتن سخت الیافی پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری ایران زمین عظیمیه کرج  .245

 4000 بتن سخت مالتی داروسازی البرز دارو  .246

 350 بتن سخت الیافی و اپوکسی کف پارکینگ پروژه ولنجک  .247

 100 پلی اورتان کف بستنی اطمینان آذرگل  .248

 2000 اپوکسی کف سالن تعمیر موتور هواپیمایی زاگرس  .249

 9000 بتن سخت الیافی پارکینگ پروژه سعادت آباد)شرکت عمران آذرستان(  .250

 150 اپوکسی کف پارکینگ پروژه نیاوران)شرکت مان(  .251

 500 استاتیکاپوکسی کف  و آنتی  پروژه تاسیسات دریایی  .252

 2500 بتن سخت شرکت الکتروپیک  .253

 1000 بتن سخت پروژه زباله سوز ساری  .254

 100 بتن سخت مالتی کفسازی فروشگاه قطعات صنعتی در میدان قزوین  .255

 1500 بتن سخت و اپوکسی استدیو فیلم برداری در جاده مخصوص کرج  .256

 2000 بتن سخت ایرانیان سپهر آسمان  .257

 3000 اپوکسی کف دانشوریبیمارستان مسیح   .258

 10000 بتن سخت رنگی مجموعه فرهنگی ورزشی امام باقر  .259

 10000 بتن سخت پارکینگ طبقاتی بیمارستان امام خمینی  .260

 2000 بتن سخت پیست دوچرخه سواری شهرداری نوشهر  .261

 بیمارستان مسیح دانشوری  .262
آب بندی مخازن و دیوارهای برشی 

 فشار منفی
2000 

 500 آب بندی مخازن کارخانه فیروزکوهمخازن آب   .263

 300 بتن سخت و اپوکسی زمین بازی کیانشهر کرج  .264

 1500 آب بندی آب بندی سونا، استخر هتل شمشک  .265

 2500 بتن سخت مالتی شرکت شیشه مینا  .266

 350 بتن سخت زمین بازی محمد شهر کرج  .267

 10000 بتن سخت پارکینگ طبقاتی فراز الله زار  .268

 10000 بتن سخت پارکینگ طبقاتی بیمارستان شهید چمران  .269

 500 بتن سخت الیافی پارکینگ ساختمان کیش  .270

 15000 آب گریز نما بیمارستان مسیح دانشوری  .271
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 10000 بتن سخت پارکینگ طبقاتی ستاد نیروهای مسلح  .272

 5000 بتن سخت پرند –کارخانه آسانسور آریا   .273

 500 آب بندی مخازن تهرانپارستصویه خانه آب   .274

 1000 آب بندی مخازن مترو شهید کالهدوز  .275

 400 آببندی مخازن بتنی GTIکارخانه تولید سیگار وینیستون   .276

 500 آببندی پشت بام و مخزن آب بیمارستان مسیح دانشوری  .277

 300 آببندی استخر و جگوزی پروژه هشتگرد ویال باغ  .278

 3500 و پودر سخت مالتیبتن  کارخانه کیمیاشیمی دماوند  .279


