
 

 

 تیم اجرایی بانا 

 زمینه های فعالیت:

  اجرای سقف کاذب ساده و دکوراتیو 

  اجرای کلیه سیستم های دیوار جداکننده و پوششی 

 ارائه مشاوره در زمینه اجرا و خدمات مهندسی مراحل مرتبط   

با رویکردی متمایز و به پشتوانه سوابق اجرای پروژه درزمینه سیستم های ساخت و ساز  مجموعه تولیدی بانا  

خشک، مزیت رقابتی خود را توجه و ایجاد تعادل  بین سه عامل کیفیت ، زمان اجرا وهزینه قرارداده و توانسته 

ارائه روش های نوآورانه در اجرای سیستم  است با تکیه بر توانمندی های کارکنان خود گامی مهم در راستای

چراکه در باور ما رضایتمندی مشتریان و ایجاد رابطه بادوام در دنیای کسب  های ساخت و ساز خشک بردارد.

  .وکار با آنها مهمترین عامل موفقیت محسوب می گردد

 

 : سوابق کاری

                                                : 1388شروع فعالیت                                             پروژه خلیج فارس شیراز  

                                 متر مربع 120،000                                  اجرا ی سقف کاذب ساده و دکوراتیو 

                    متر مربع   35،000                         اجرای دیوار پارتیشن و پوششی واحد های تجاری 

                         متر مربع    10،000                              اجرای سقف کاذب مشبک تایل فلزی وگچی 

 متر مربع        6،000                          ی تر(       اجرای دیوار تاسیساتی )سرویس ها و سایر سلول ها 

             سال فعالیت در این پروژه 4نفر پرسنل جهت اجرای موارد فوق  طی  600آموزش                  

 

 



 

 

 

 پروژه خلیج فارس((

 

 
 پروژه خلیج فارس((

 شرح مختصری از فعالیت های خاص پروژه مذکور :

در اجرای سقف کاذب دکوراتیو جهت افزایش کیفیت ، سرعت اجرا و نیز کاهش هزینه با به کار گیری تکنیک  

از متراژ سقف کاذب به  %70 تقریباًمهندسی ارزش اصالحاتی در مورد نحوه اجرا صورت گرفت . بر این اساس 

روش پیش ساخته اجرا شد . در این روش خالقانه  قسمت های عمده سقف به بخش های کوچکتری تقسیم 

شده و پس از مونتاژشدن به سازه های اصلی سقف متصل می گردد . الزم به ذکر است این روش برای اولین 

متر مربع سقف کاذب دکوراتیو   10،000ش در یک ماه  حدود بار در ایران انجام گرفته است .با استفاده از این رو

 با یک شیفت کاری اجرا گردید .

% هزینه دستمزد و کاهش قابل  39.5هزینه مصالح مصرفی و کاهش  %27اجرای این تکنیک منجر به کاهش 

کاری ،  مفتخر به علت ارائه فعالیت های رضایت بخش این پیمان 1389توجه زمان اجرا گردید .در پایان  سال 



 

 

این پروژه افتتاح  %90به دریافت یک دستگاه خودروی  سواری از کارفرمای محترم پروژه شد . در حال حاضر 

مورد تعهد این پیمانکاری در سایر قسمت ها مراحل انتهایی را پشت سر  DRY  WALL فعالیت  گردیده و 

 .می گذارد 

 

 
 پروژه خلیج فارس((

 

 

 و ساز خشک  سقف و دیوار فرودگاه چابهار اجرای سیستم های ساخت 

کارفرما: سازمان منطقه آزاد جابهار                     

 

 شرح مختصری از فعالیت های خاص پروژه مذکور :                  

                                                                              مترمربع    4000        اجرای سقف کاذب 

  اجرای دیوار پوششی با استفاده از استادC100                                                2000    مترمربع      

                                                                                          مترمربع   200          اجرای سقف دامپا   

                                                                                             مترمربع  500   اجرای لبه نور مخفی 

  اجرای دیوار با پوشش سازهF47                                                                            200 مترمربع 

 

 



 

 

 
 بازسازی فرودگاه چابهار()پروژه 

 
 )پروژه بازسازی فرودگاه چابهار(

 

 

 

 



 

 

  سقف و دیوار مجتمع فرهنگی چابهار اجرای سیستم های ساخت و ساز خشک 

کارفرما: سازمان منطقه آزاد جابهار                           

 شرح مختصری از فعالیت های خاص پروژه مذکور :                  

                                                                                    مترمربع     300اجرای سقف کاذب 

  با استفاده از استاد الیه  4دیوار اجرایC100                                                    200     مترمربع      

             مترمربع       100                                                                                    اجرای سقف دامپا   

                                                                                   متر طول       300اجرای باکس لبه نور مخفی 

                مترمربع    400                                                                                اجرای سقف شبکه 

 

 )پروژه مجتمع فرهنگی چابهار(

 

 )پروژه مجتمع فرهنگی چابهار(



 

 

 اجرای سیستم های ساخت و ساز خشک پروژه ارگ کیش 

 کارفرما: سازمان نزاجا

 فعالیت های خاص پروژه مذکور :شرح مختصری از                   

                                                                                    مترمربع     20،000اجرای سقف کاذب 

                                                                                   متر طول      12000اجرای باکس لبه نور مخفی 

                                                                 مترمربع      2000                    اجرای سقف شبکه 

  مترمربع       900دامپا                                                                            اجرای سقف کاذب 

 

کیش( )پروژه ارگ  

  واحدی مسکن  مهر نگین صدرا :                                     612پروژه 
 

           مترمربع 24،000                                    اجرای دیوار پوششی با استفاده از پرلفیکس 

                                                              مترمربع   6،000                        اجرای سقف کاذب 

  اجرای دیوار پوششی با استفاده از استادC50                                         3،500   متر مربع 

 

 

 

 



 

 

  صدرا :                                          3واحدی مسکن مهرامام رضا  820پروژه 
 

                           متر مربع 32.000                     اجرای دیوار پوششی با استفاده از پرلفیکس 

                                 متر مربع   9،000                                                     اجرای  سقف کاذب 

   چمران  رستوران ایتالیاییهتل  26و  25طبقه اجرای سقف کاذب 

 طبقه دوم هتل چمران گالری مانتین 

  82قدوسی غربی خیابان شهید محالتی ساختمان  
 قدوسی غربی خیابان شهید محالتی ساختمان رزلند 

  شهر شیراز پشت پمپ گاز فرهنگ شهر کوچه شهید جزایری  مسکونیساختمان 

   سقف کاذب ساختمان   Control Room  2پاالیشگاه آبادان فاز  

 سقف کاذب بانک انصار شعبه پاسداران ، بانک ملت شعبه فرهنگ شهر 

  واحدی البرز واقع در بلوار حسینی الهاشمی شیراز 420پروژه 

 پروژه کلینیک درمانی واقع در قصرالدشت 

 

 

 :سایر پروژه های انجام گرفته توسط تیم اجرایی بانا 

 

            

 پروژه وحدت                        پروژه دیبا                             464پروژه البرز                       خالقیپروژه البرز     



 

 

                           

پروژه بلوار بهشت                                                                   پروژه مجتمع سعدی                       

          

پروژه همایونی                                                                                    پروژه نادری                                  
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