
 



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 بسمٍ تعالی

)کایکً(،  upvcخط تًلیذ پريفیلُای  5گريٌ کارخاوجات کایکً تىُا گريٌ صىعتی در غرب کشًر می باشذ کٍ دارای 

ياحذ تًلیذ درب ي پىجرٌ َای دي جذارٌ با ماشیه آالت تمام اتًماتیک اِلِماتیک آلمان ي ياحذ تًلیذ شیشٍ َای دي ي 

 .  چىذ جذارٌ با ماشیه آالت مذرن است

 بخشی از رزيمٍ کاری پريژٌ َای اجرا شذٌ ي در حال اجرا ياحذ درب ي پىجرٌ ي شیشٍ شرکت کایکً :

 .1391ضرکت اهتذاد ایذُ برتر ایراًیاى در ضْر جذیذ پرًذ سال -ٍاحذی هسکي ارزاى 104 پرٍشُ -1      

 .1391ٍاحذی تعاًٍی هسکي تَپخاًِ ارتص در ضْر جذیذ پرًذ سال  300پرٍشُ  -2      

 .1391ٍاحذی تعاًٍی هسکي کارضٌاساى اًرشی اتوی در ضْر جذیذ پرًذ سال  120پرٍشُ  -3      

 .1390ٍاحذی بعثت ّاضوی ًصاد در سال  100 پرٍشُ -4      

 .1390ٍاحذی هسکي هْر هارلیک ضْریار در سال  450پرٍشُ  -5      

 .1390ٍاحذی ضرکت ًیل پر در رباط کرین در سال  256پرٍشُ  -6      

 .1393ٍاحذی هسکي هْر رازی در ضْر کرهاًطاُ در سال  720پرٍشُ  -7      

 .1393هسکي هْر راُ ٍ ترابری در ضْر کرهاًطاُ سال ٍاحذی  90پرٍشُ  -8      

 .1393ٍاحذی هسکي هْر آهَزش ٍ پرٍرش در ضْر کرهاًطاُ در سال  120پرٍشُ  -9      

 .1393ٍاحذی هسکي هْر یاض در ضْر کرهاًطاُ در سال  375پرٍشُ  -10     

 .1392ٍاحذی هسکي هْر سپاُ در ضْر کرهاًطاُ در سال  550پرٍشُ  -11      

 .1393ٍاحذی هسکي هْر در ضْر ّرسیي سال  223پرٍشُ  -12      

 .1392هطاغل آزاد در ضْر کرهاًطاُ در سال  7ٍاحذی ًصر  1363پرٍشُ  -13       

 .1393آهَزش ٍ پرٍرش در ضْر کرهاًطاُ سال  2ٍ 1ٍاحذی هسکي هْر پرضیي 90پرٍشُ  -14       

 .1392استاًذاری ضْر کرهاًطاُ در سال  ٍاحذی هسکي هْر 48پرٍشُ  -15       

 .1393پرٍشُ ٍزارت صٌایع استاى کرهاًطاُ در سال  -16       

   .1394ٍاحذی ضْرک گلْای ضرکت ایثار در سال  72پرٍشُ  -17       

 .1393ساختواى هرکسی ٍ اداری ضرکت گاز کرهاًطاُ ٍ ضْرستاى صحٌِ در سال  -18       

 



 

 

 .1393ٍ1394ّتل ٍالیت ٍ بیوارستاى حضرت فاطوِ )ض( هطْذ در سال پرٍشُ  -19       

 .    1394در کیص در سال  6پرٍشُ ٍاحذ ّای هسکًَی صذف -20      

 پرٍشُ ساختواى سازهاى دیَاى هحاسبات استاى لرستاى در ضْر خرم آباد. -21      

 ساخت پٌجرُ ّای بسیاری از هذارض استاى کرهاًطاُ. -22      

 .1395پرٍشُ هَکبْای کربال تا ًجف در سال  -23      

 پرٍشُ تعاًٍی هسکي کارکٌاى آهیکَ در جلفا. -24      

 پرٍشُ ًاى آٍراى ّیَای زاگرض در کرهاًطاُ. -25      

 پرٍشُ آریاى سرًگ در کرهاًطاُ. -26      

 پرٍشُ باًک صادرات در کرهاًطاُ. -27      

 در ضْرستاى صحٌِ استاى کرهاًطاُ.پرٍشُ ایواى سرم  -28      

 آپارتواًْای ضخصی ٍ بلٌذ هرتبِ در استاى کرهاًطاُ ٍ استاى لرستاى  از هَرد 2500ساخت درب ٍ پٌجرُ ّای بیص از  -29      

 .... استاى دیگر 17ٍ  استاى خراساى رضَی تْراى ٍاستاى ٍ        

 

 

 

 واحد درب و پنجره و شیشه کایکو                                                                                                            

 


