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با  یـاری خداونـد متعـال  با استعانت و  احتراما به استحضار میرساند ، این شرکت 

زیبایی شناختی و مقاومت و بکارگیری فـن  از تولید ملی و با هدف  شعار حمایت 

بـاز  آناتومیــک و فضـای  با  مدرنیزه کردن و رعایت تمامی استاندارد ها و تناسبات 

شهری تمام توجه و دقت خود را در زمینه طــراحی و تولیـد مبلمان شهری تمرکز

نموده و گامی موثــر برداشته همچنین خاطر نشان مینمایـد هدف اصلی فعالیـت

نــو و متنوع در محوطــه های ایـده های  با  ایجاد فضای سالم همراه  این مجموعه 

ایجاد کانون مناسبی برای پر کردن شهری جهت استفاده شهروندان گرامی و نیز 

اوقات فراغت خانواده ها و جوانان و دیگر اقشار جامعه میباشد که بدین منظور

در بخش طراحی و اجرای مبلمان شهری بسیار پویا و فعال عمل نموده و همچنان

این میــان مــا ایــن راستا را دارد در  بــرای گستــرش و توسعــه در  فرصت بسیاری 

نیاز مشتـری و رفــع چالــش های مدیــران در خلــق معتقدیم که همواره توجه به 

انبوه نموده . با کیفیت و جدید را داشته و اقدام به تولید  نمونه های 

بــرتر ، تولید کننده و  مجــری مبلمان شهری الماس  فــرداد گستر  گـروه مهندسی 

ایرانی و همچنین پیشرو با فرهنگ  با محیط هایی  بـاز و هماهنگ  مناسب فضای 

به سوی طراحــی و مهندسی مدرن و برتر دنیا بدست هنــرمندان و تکنسین های

ایــرانی میباشد .

ما با دقت در انتخاب متریال و توجه به جزئیات نمونه ها ، تولید را پیش میبریم

انجام میـرسد . با استاندارد های تولیـد به  و تمامی محصوالت این شرکت مطابق 

بــرای بـرای بخش خصوصی  از طــراحی و تولیــد محصوالت  عالوه بر تولید عمومی 

ارتقای کیفیت کسب و کار نیز زمینه فعالیت این بخش را سازمان دهی مینماییم

ایران زمین همچنان محکم و استوار در عرصه با نقش پر رنگ حامیان  امید است 

. المللی داشته باشیم  تولید ملی موفقیت های چشم گیر داخلی و بین 
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باربکیو اتیلنی کودکان / آالچیق / میز شطرنج /  مجموعه بازی پلی 

پایه پرچم پایه استند و  پایه چراغ و چراغ خیابانی / سر چراغی و برج نوری / 

سطل زباله
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