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About Usدرباره ما

رشکــت آکادبنــای امــروز بــه لطــف تجربــه گرانبهــای بدســت آمــده 
بیــش از پانــزده ســال حضــور در صنعــت نمــای ســاختمان و 
اســتفاده از نــریوی انســاین کارآزمــوده، متخصــص و مجــرب و بــا 
تکیــه بــر تعهــد بــه اهــداف کارفرمایــان، بــه پشــتوانه دریافــت ده ها 
لــوح تقدیــر از ایشــان، یــیک از قابــل اعتمادتریــن و خوشــنامترین 
رشکــت هــای صنعــت نمــای ســاختمان بــه شــمار مــی رود. تــالش 
صادقانــه مــا از ســال ١٣٨٧ تاکنــون، ثــروت عظیمــی برایمــان 

ــان. فراهــم آورده و آن چیــزی نیســت جــز اعتمــاد کارفرمای



تعدادی از کارفرمایان آکاد
۱. نهاد ریاست جمهوری- پارک علم و فناوری پردیس

۲. پارک علم و فناوری دانشگاه امام حسنی (ع)
۳. مجلس شورای اسالمی

۴. صدا و سیمای جمهوری اسالمی
۵. ستاد کل نریوهای مسلح

۶. رشکت نفت پارس
٧. سازمان هدفمندسازی یارانهها

٨. داروسازی دکرت عبیدی
٩. سازمان مرتو

١٠. بانک کارآفرین
١١. بانک دی

١٢. بانک سپه
١٣. اداره کل ثبت اسناد

١٤. کارخانه سیمان خوزستان
١٥. اداره گاز تهران

١٦. اداره آب و فاضالب
١٧. فروشگاه رفاه

١٨. بیمارستان تندیس
١٩.  رشکت افرانت
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نمودار فعالیتهای رشکت آکاد در ١٥ سال گذشته به تفکیک مرتیال

ــا هــدف ارتقای کیفیــت ســاخت و ســاز و جلــب  ــا تکیــه بــر دانــش روز و ب رشکــت آکاد ب
رضایــت ذی نفعــان پــروژه، همــواره در تــالش اســت تــا ضمــن موفقیــت در معیارهــای 
زمــان، هزینــه و بــا ارائــه خدمــات تضمــنی کیفیــت، پاســخگوی دغدغــه اصــیل کارفرمایان 

در ارتبــاط بــا انطبــاق کامــل محصــول نهایــی بــا طــرح اولیــه باشــد.
بــرای ایــن منظــور ضمــن تبیــنی راهــربد عملیــایت متناســب بــرای هــر پــروژه، عملکــرد 
ــورد  ــی م ــداوم در چرخــه ارزیاب ــه طــور م ــروژه، ب ــی پ ــم فــین و اجرای تمامــی اعضــای تی

بــرریس قــرار می گــرید.

About Usدرباره ما



رشح فعالیت
Our Activity
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پروژه پارک علم و فناوری  
دانشگاه امام حسنی (ع) 
(در حال اجرا)

مرتیال: کرتنی وال
مرتاژ: ٦,٠٠٠ مرت مربع
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 Curtain wall         کرتنی وال

ــا ســازه خــود ایســتا  ــا سیســتم پوشــش ب نمــاى کرتیــن وال یکــى از انــواع نماهــاى شیشــه اى ســاختمان ب
اســت. در واقــع نمــاى کرتیــن وال بهتریــن نمــاى شیشــه اى ســاختمان بــه لحــاظ مســائل ســازه در ارتفــاع 
محســوب مى شــود. ایــن نــوع نمــا معمــوال از مصالــح ســبک بویــژه ترکیــب آلومینیــوم و شیشــه ســاخته 

مى شــود.

انواع روش های اجرا و نصب نمای کرتنی وال:
Stick روش استیک

Unitize روش پانل هاى آماده
انواع سیستم هاى معمارى نماى کرتین وال 

 Face cap سیستم درپوش دار یا فیس کپ
 Frameless سیستم  بدون درپوش

مزایای نمای کرتنی وال:
 عایق حرارتى، رطوبت و صوتى

صرفه جویى در انرژى
کاهش بار ساختمان و مقاومت بیشتر در برابر زلزله

زیبایى نماى ساختمان
مناسب براى ساختمان هاى مرتفع
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پروژه داروسازی دکرت عبیدی
مرتیال: آکواپانل، بنت اکسپوز، کرتنی وال

مرتاژ: ٣,٥٠٠ مرت مربع

١٢



 Aquapanel                آکواپانل

آکواپانــل ترکیبــى از ســیمان پرتلنــد، پرلیــت منبســط و ســنگدانه هاى ســبک مــى باشــد. ســاختار آکواپانل هــا 
بــه گونــه اى اســت کــه قســمت هاى پشــت و روى آن بــا اســتفاده از شــبکه الیــاف شیشــه مخصــوص مســلح 
ــوع آکواپانــل خارجــى  ــه دو ن ــرد و محــل اســتفاده ب ــوع کارب ــه ن ــا توجــه ب مى شــود. صفحــات آکــوا پانــل ب
(AQUAPANEL OUTDOOR) و آکواپانــل داخلــى (AQUAPANEL INDOOR) تقســیم بنــدى مى شــوند.

ویژگی های  آکواپانل:
غیرقابل اشتعال
عایق صوتى
عایق رطوبتى

عایق در برابر کپک و قارچ
مقاوم در برابر ضربات مکانیکى سبک و سنگین

برش آسان
قابلیت خم شدگى

مقاوم در برابر بارهاى ضربه اى
قابلیت رنگ آمیزى

مشخصات آکواپانل:
ابعاد آکواپانل : 120 در 240 سانتیمتر

ضخامت آکواپانل : 12,5  میلیمتر
سطح خالص پوشش هر پانل آکواپانل : 2,88 متر مربع

وزن هر پانل آکواپانل : 46 کیلوگرم
پوشش فایبرگالس در لبه
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پروژه پارکینگ طبقایت مفتح
مرتیال: رسامیک، کرتنی وال
مرتاژ: ٢,٣٠٠ مرت مربع
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 Dry Porcelain Ceramic wall           رسامیک خشک

نمــاى ســرامیک خشــک پرســالنى یکــى از به روزتریــن نماهــاى ســاختمانى در دنیاســت کــه بــه روش 
نصــب خشــک اجــرا مى شــود.

ــن  ــى وکمتری ــتحکام کاف ــا مى بایســت اس ــن بخــش نم ــوان مهمتری ــه عن ــرامیک خشــک پرســالنى ب س
میــزان جــذب آب را داشــته باشــد. نمــاى ســرامیک خشــک بــراى کاربردهــاى مختلــف تجــارى، ادارى، 
مســکونى و همچنیــن بخش هــاى داخلــى ســاختمان، پایانه هــا، فرودگاه هــا، ایســتگاه هاى متــرو و... 

ــرد.  ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــد م مى توان

مزایای رسامیک خشک پرسالین:
قابلیت استفاده بر روى سطوح  عمودى و افقى

کارایى و نصب سریع
وزن کم

ضد آب و غیر سمى
مقاومت کافى در برابر لرزش

قابلیت اجرا بر روى بتن، سیمان و...

روش های اجرای نمای رسامیک خشک:
Visible روش نمایان

Unvisible روش پنهان
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پروژه هتل نرگس
مرتیال: کامپوزیت
مرتاژ: ١٣,٠٠٠ مرتمربع
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      Composite                    کامپوزیت      

ــه صــورت  ــا دکواراســیون داخلــى ســاختمان ها ب ورق هــاى کامپوزیــت بــراى پوشــش نمــاى بیرونــى و ی
دیــواره، پارتیشــن و ســقف کاذب کاربــرد فراوانــى دارد. ایــن ورق هــا متشــکل از دو الیــه ورق آلومینیومى 
در پوســته هاى بیرونــى و یــک الیــه از مــواد پلــى اتیلــن و یــا مــواد نســوز کانــى در وســط مــى باشــد. از 
مهم تریــن مزایــاى نمــاى کامپوزیــت ســرعت بــاالى اجــراى آن اســت کــه ایــن امــر بــه دلیــل آمــاده بــودن 

ورق هــاى کامپوزیــت هنــگام نصــب و اجــراى آن اســت.

مزایای ورق کامپوزیت:
وزن کم

خواص آکوستیک
شکل پذیرى
تنوع رنگ

مقاومت در برابر آتش
عملکرد یکپارچه در برابر زلزله

امکان آب بندى
قابلیت تعویض پانل ها

سرعت اجراى باال

انواع روش های اجرا و نصب نمای کامپوزیت:
Fixing روش نصب ثابت

Hanging روش نصب هنگ یا ریلى
روش نصب سوپر هنگ

H�L روش نصب
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پروژه پارک فناوری پردیس
مرتیال: کرتنی وال، بنت اکسپوز،  
کامپوزیت
مرتاژ: ٦,٥٠٠ مرت مربع
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 Exposed concrete       بنت اکسپوز

بتــن اکســپوز بــه پانل هــاى بتنــى پیــش ســاخته اى گفته 
ــر روى نمــا اجــرا  مى شــود کــه در نهایــت کار نمــا ب
ــاختار  ــا س ــال دیگــر و ی ــر روى آن متری ــود و ب مى ش
دیگــرى قــرار نمى گیــرد از همیــن رو ظاهــر و کیفیــت 
ــوردار  ــادى برخ ــیار زی ــت بس ــپوز از اهمی ــن اکس بت
اســت و در ســاخت و اســتفاده از آن بایــد نهایــت دقت 

و ظرافــت را بــه کار گرفــت.

ابعاد بنت اکسپوز:
ابعــاد بتــن اکســپوز محدودیتــى نــدارد و بــا توجــه بــه 
نقشــه اجــراى نمــا متغیراســت. مى تــوان بتــن اکســپوز 
را در طرح هــا و اندازه هــاى مختلــف تولیــد کــرد 
زیــرا مــواد اولیــه آن در قالــب ریختــه شــده و معمــوال 

ــد. ــاد ندارن ــراى ابع ــى ب ــا محدودیت قالب ه

موارد استفاده بنت  اکسپوز:
نماى بیرونى ساختمان
نماى داخلى ساختمان

فضاهاى عمومى

مزایای بنت اکسپوز:
طول عمر باال

سرعت باال در اجرا
امکان اجرا در هواى گرم و سرد

زیبایى و مدرن بودن
قابلیت نصب به صورت خشک

داراى وزنى سبک نسبت به سنگ

روش اجرای بنت اکسپوز:
اجراى آهن کشى روى نماى ساختمان

ــب  ــراى نص ــى ب ــع آلومینیوم ــتفاده از مقاط اس
ــا ــر روى نم ــن ب بت

پیچ شدن بتن بر روى نما
فیکس کردن بتن بر روى نما
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پروژه سازمان هدف مند 
سازی یارانه ها
مرتیال: لوور
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 Louver              لوور

آفتابگیــر یــا لــوور نوعــى ســایبان اســت کــه عــالوه بــر جلوگیــرى از تابــش مســتقیم نــور خورشــید بــه داخــل 
ســاختمان عبــور هــوا را نیــز کنتــرل مــى کنــد.

ــا  ــى و ی ــورت افق ــه ص ــا را ب ــوان آنه ــوند و مى ت ــد مى ش ــف تولی ــکل هاى مختل ــایزها و ش ــا در س لووره
عمــودى نصــب کــرد. همچنیــن سیســتم لــوور بــراى درهــاى اتاقــک تاسیســات، درهــا و پنجره هایــى کــه نیــاز 

بــه تبــادل هــوا دارنــد اســتفاده مــى شــود.
ــور خورشــیدى  ــاى حاصــل از اشــعه مســتقیم ن ــا گرم ــه شــکلى طراحــى شــود ت ــد ب ــوور آلومینیومــى بای ل

ــد. ــظ کن ــاختمان را حف ــش س ــرد گرمای ــن حــال در فصــول س ــد و در عی ــرم را کاهــش ده درفصــول گ
اجراى نماى لوور به عنوان پوسته دوم تاثیر چشمگیرى در زیبایى و نورپردازى ساختمان دارد.

انواع لوور آلومینیومی:
لوور دوکى

لوور نیم دوك
لوور مکعبى

مزایای نمای لوور:
قابلیت تنظیم تابش نور خورشید

تعمیر و نگهدارى آسان
قابلیت استفاده در انواع شرایط آب و هوایى 

طول عمر باال، بدون پوسیدگى، تغییر رنگ و تغییرشکل 
پوشش فضایى با قابلیت جا به جایى هوا
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پروژه ساختمان اداری جردن
مرتیال: ترمو وود، فریم لس
مرتاژ: ١,٠٥٠ مرت مربع
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 Thermowood           ترمو وود

بــا اعمــال روش هــاى علمــى مــى تــوان در ســاختار چــوب تغییراتــى ایجــاد کــرد و بــا حفــظ زیبایــى ظاهرى و 
خــواص باطنــى، از آن در فضاهــاى خارجــى اســتفاده کــرد. همــه چوب هایــى کــه در نمــا اســتفاده مــى شــوند 
بــا اســتفاده از دســتگاه هاى پیشــرفته در کوره هــاى مخصــوص و در دمــاى بســیار بــاال  بــه چــوب ترمــو تبدیــل 

مــى شــوند و کالس بنــدى مى شــوند.

کاربرد چوب ترمو:
ــى،  ــا، بارندگ ــرما، گرم ــون س ــاوت همچ ــوى متف ــرایط ج ــه در ش ــى ک ــراى فضاهای ــو ب ــاى ترم چوب ه
رطوبــت، حشــرات و یــو وى آفتــاب قــرار دارنــد اســتفاده مــى شــود کــه از آن جملــه مــى تــوان نمــاى بیرونى 
ســاختمان، کــف، محوطه هــاى بــاز (دکینــگ)، پــل، فــالور باکــس، کنــار اســتخر، آالچیــق، پرگــوال، ســونا، 

کلبــه، ویــالى چوبــى و... را نــام بــرد.

مزایای چوب ترمو:
دوام باال

ثبات مشخصات ابعادى
زیبایى چشم گیر

طول عمر باال 
ثبات رنگ در سراسر چوب

فاقد هرگونه مواد شیمیایى و رزین
عایق حرارتى و مقاوم در برابر پوسیدگى

عدم تاب برداشتن
کاهش وزن و آزمایش شده از تاثیر برابر سالمتى انسان
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  مرتیال اچ پی ال در نمای 
ساختمان
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 HPL             اچ پی ال

ــده تحــت  ــرده ش ــت فش ــاى لمینی ــى ورق ه ــه معن ــف High Pressure Laminate ب ــى ال مخف اچ  پ
فشــار بــاال مــى باشــد. ایــن ورق هــا کــه بــا نــام فرمیــکا نیــز شــناخته مــى شــوند از الیه هــاى مختلــف کاغــذ 
کرافــت تشــکیل شــده انــد. در فرآینــد تولیــد ایــن ورق هــا الیه هــاى مختلــف کاغــذ بــه همــراه روکــش 
ــه یــک ورق متراکــم و یکپارچــه  ــه رزیــن ترموســت آغشــته شــده و در دمــا و فشــار بــاال ب نهایــى ورق ب
ــد  ــه دارن ــى ک ــیمیایى باالی ــت ش ــدارى و مقاوم ــا پای ــده ب ــرده ش ــه کار ب ــاى ب ــوند. رزین ه ــل مى ش تبدی
ــى ال  ــه شــده در ورق هــاى اچ پ ــرى الیه هــاى مختلــف به کارگرفت موجــب چســبندگى و برگشــت ناپذی
ــا نداشــته و باعــث  ــن ورق ه ــر روى ای ــرى ب ــچ تاثی ــرات مختلــف جــوى هی ــل اث ــن دلی ــه همی مى شــوند ب

ــان نمى شــوند. ــا گذشــت زم ــا ب کاهــش کیفیــت آنه

ویژگی های پانل اچ پی ال:
مقاوم در برابر باران و رطوبت 
مقاوم در برابر اسیدهاى ضعیف

مقاومت مکانیکى
عایق حرارتى

مقاومت در برابر آتش سوزى
سرعت نصب و اجراى باال

عدم نیاز به نگهدارى پس از نصب
نصب به صورت خشک 

ضد خش

روش های نصب پانل اچ پی ال:
روش نصب با پیچ پنهان
روش نصب با پیچ نمایان

روش نصب با سیستم هنگ
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طراحی پروژه بانک میل
مرتیال:  اسرتچ متال

مرتاژ: ٢,٠٠٠ مرت مربع 
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 Metal Decorative           دکوراتیو فلزی

کامپوزیــت،  ورق  بــا  فلــزى  دکوراتیــو  نمــاى 
آلومینیــوم، آهــن بــه عنــوان نمــاى دوم پوســته قابــل 
ــى و  ــاظ زیبای ــه لح ــا ب ــوع نم ــن ن ــوده و ای ــرا ب اج

کیفیــت بســیار مــورد توجــه اســت.

 مرتیال نمای دکوراتیو فلزی:

   ورق آلومینیوم کامپوزیت :

ــن بخــش  ــت در ای ــت ورق کامپوزی ــن مزی مهم تری
ــاده ســازى الگــوى مــورد  آن اســت کــه پــس از پی
ــا دارا بــودن  ــدارد و ب ــه خــط رنــگ ن نظــر نیــازى ب
رنگ هــاى PVDF بــر روى آن از ایــن نظــر ســرعت 

کار را بــاال مــى بــرد.
    ورق آهن:

ــن  ــتفاده از ورق آه ــزى اس ــو فل ــاى دکوراتی در نم
ــود.  ــه مى ش ــر توصی ــل 2 میلیمت ــت حداق ــا ضخام ب
مزیــت اصلــى آهــن در نمــاى دکوراتیــو فلــزى 
قابلیــت آن بــراى اجــرا بــه شــکل یکپارچــه و دیــد 

ــت. ــل اس ــب آن از داخ مناس
ــا آهــن  ــزى ب ــو فل مســئله اى کــه در نمــاى دکوراتی
بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد پروســه رنگ آمیــزى آن 
ــراى اســتفاده از  ــاز ب و اضافــه شــدن زمــان مــورد نی

خــط رنــگ الکترواســتاتیک اســت. ضخامــت و 
کیفیــت رنــگ مــورد اســتفاده بایــد حتمــا اســتاندارد 
باشــد تــا در مقابــل آفتــاب و تابــش و عوامــل جــوى 

بــا همــان کیفیــت اولیــه باقــى بمانــد.
     ورق آلومینیوم:

ورق  از  اســتفاده  فلــزى  دکوراتیــو  نمــاى  در 
آلومینیــوم ســبکى بیشــتر نســبت بــه اســتفاده از ورق 
آهــن بــراى نمــاى ســاختمان دارد البتــه پروســه 
رنــگ آمیــزى همچنــان مــورد نیــاز خواهــد بــود و 
بایــد دقــت شــود حداقــل ضخامــت ورق آلومینیــوم 
3 میلیمتــر باشــد تــا در مدول هــاى مختلــف نمــا 

ــد. ــته باش ــاب نداش ت

ویژگی های نمای دکوراتیو فلزی:
زیبایى و مدرن بودن
قابلیت شکل پذیرى

پوشش دکوراتیو نماى خارجى
پوشش دکوراتیو نماى داخلى
قابلیت تلفیق با نماهاى دیگر

سرعت اجراى باال
وزن سبک
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پروژه مرتوی دولت آباد
مرتیال: سقف کاذب
مرتاژ: ٥,٠٠٠ مرت مربع

٢٨



 Dropped Ceiling          سقف کاذب

ســقف کاذب در معمــاري داخلــی بــراي پوشــش ســقف و پوشــاندن اتصــاالت تاسیســات برقــى و مکانیکــى 
بــکار مــی رود. ســقف کاذب می توانــد به صــورت گچــى، چوبــى، فلــزات رنگیــن، پــی وى ســی، شیشــه اى، 
ــره نصــب شــود کــه در هــر صــورت  ــى، ورق هــاى فلــزى روکــش دار، آلومینیومــى، کامپوزیــت و غی آهن
ــه  ــتفاده از ســقف کاذب در ســاختمان دغدغ ــا باهــم را داراســت. اس ــه صــورت واحــد و ی قابلیــت اجــرا ب

پوشــش و مخفــی نگــه داشــتن عوامــل زیــر ســقف را از بیــن می بــرد. 
اجــراى صحیــح ســقف کاذب در ســاختمان ها مى  توانــد بــه میــزان قابل توجهــى مصــرف ســوخت را کاهــش 
دهــد. ســقف کاذب در طبقــات فوقانــى مى توانــد از انتقــال حــرارت بیــن فضــاى داخلــى و فضــاى خــارج 
ــدون درز  ــح و ب ــراى صحی ــقف هاى کاذب و اج ــى در س ــاى حرارت ــتفاده از عایق ه ــد. اس ــاختمان بکاه س
ــرژى مى شــود. ــادل حرارتــى را کاهــش مى دهــد و باعــث صرفه جویــى در مصــرف ان ــه ســقف ها تب اینگون

مزایای سقف کاذب:
ایجاد رویه اى براى پوشش قسمت زیرین سقف ساختمان

ایجاد فضایى براى جاسازى تأسیسات و تجهیزات سبک وزن
 بهبود عایق بندى صوتى و یا حرارتى سقف هر طبقه از ساختمان

ایجاد سقفى کوتاه تر براى فضاهاى داخلى ساختمان
زیبائى و استحکام فوق العاده سقف هاى کاذب
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مجتمع تجاری بهاران

مرتیال: کرتنیوال، کامپوزیت
مرتاژ: ٥٠٠ مرت مربع

پروژه ساختمان اداری افرانت

مرتیال: کامپوزیت، فریملس، لوور
مرتاژ: ٢,٣٠٠ مرت مربع

٣٠



Our Projectsپروژههای مابرخی از پروزه های آکاد

اداره ثبت رشیعیت

مرتیال: کامپوزیت، پنجره آلومینیومی
مرتاژ: ١,٢٠٠  مرت مربع

پروژه مجتمع بیمه تجارتنو

مرتیال: کرتنیوال، لوور، کامپوزیت
مرتاژ:  ٢,٤٠٠ مرت مربع

پروژه آبیدر سنندج

مرتیال: فریملس، کامپوزیت
مرتاژ: ٥,٠٠٠ مرت مربع



پروژه بانک دی

مرتیال: کرتنیوال
مرتاژ: ٢٥٠ مرت مربع

پروژه مجتمع اداری مهرسان

مرتیال: کرتنیوال، آجر، سنگ
مرتاژ: ٢,٢٠٠  مرت مربع

مجتمع تجاری آرکدیا

مرتیال: کرتنیوال، کامپوزیت، ترمو وود، رسامیک، اسپای
مرتاژ: ٤,٥٠٠ مرت مربع

پروژه مرکز کامپیوتر شمرون

مرتیال: کامپوزیت، لوور
مرتاژ: ٥٠٠ مرت مربع
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یدر

مجتمع مروارید شهر ری

مرتیال: سنگ، آجر، ترمو وود، اسپایدر
مرتاژ: ٣,٧٠٠ مرت مرت مربع

پروژه چیچکا

مرتیال: رسامیک، سنگ
مرتاژ: ١,٤٤٠ مرت مربع

پروژه بانک کارآفرین

مرتیال: کامپوزیت، کرتنی وال
مرتاژ: ١,٥٠٠ مرت مربع

پروژه دیتاسنرت صدا و سیما

مرتیال: کامپوزیت، رسامیک، کرتنی وال
مرتاژ: ٢,٢٥٠ مرت مربع

Our Projectsپروژههای ما



منطقه ١
لرزه نگارى سوهانک
مرکز کامپیوتر شمرون
مجتمع ادارى اندرزگو
مجتمع مسکونى نیاوران

منطقه ٢
هتل نرگس

نیروگاه CHP شهرك آزمایش
مجتمع ادارى مرزداران

مجتمع ادارى شهرك غرب
منطقه ٣

مجتمع ادارى بیمه تجارت نو
سراى محله امانیه

مجتمع ادارى مهرشاد
مجتمع ادارى مجتمع رفاه پاسداران

فروشگاه رفاه پاسداران
بانک کارآفرین شعبه آفریقا

بیمارستان تندیس
مجتمع ادارى شرکت سیمرغ جردن

مجتمع ادارى ظفر
مجتمع ادارى- رفاهى دانشگاه آزاد

پروژه دیتا سنتر صدا و سیما
مجتمع ادارى جردن

منطقه ٤
مجتمع اداراى سراج

سردرب ورودى نیروى زمینى لویزان
مجتمع ادارى دالوران

سراى محله شهردارى منطقه 4
مجتمع ادارى هنگام

منطقه ٥
مجتمع ادارى شهران
سراى محله گلبن

مجتمع ادارى گلستان
مجتمع ادارى اتوبان ستارى
مجتمع ادارى شاهین شمالى

منطقه ٦
KWC مجتمع گروه صنعتى

پروژه بانک دى
مجتمع تجارى مهرسان

پروژه مدیکو
سازمان ارتباطات و فضاى مجازى

منطقه ٧
اداره کل ثبت اسناد و امالك شریعتى

مجتمع ادارى سهروردى
مجتمع ادارى بهار شیراز

مجتمع ادارى افرانت
پارکینگ طبقاتى مفتح

منطقه ٨
مجتمع ادارى هنگام
مجتمع ادارى ونوس

بازار موبایل شرق نارمک
تاالر گل سرخ

مجتمع ادارى تکاوران
مجتمع ادارى مسیل باختر
مجتمع ادارى تهرانپارس

مجتمع ادارى فرجام
مجتمع ادارى اردیبهشت

مجتمع ادارى نظام آباد
منطقه ٩

اداره گاز آزادى
مجتمع ادارى انقالب
مجتمع ادارى میرزائى

مجتمع ادارى مهرآباد جنوبى
مجتمع ادارى کارتن پالست

رستوران ایستگاه
منطقه ١٠

مجتمع تجارى- ادارى تماشا
مجتمع ادارى بهبودى
مجتمع ادارى پرچم
مرکز خرید نواب
منطقه ١١

سازمان هدف مندسازى یارانه ها
مجتمع تجارى شکوه

منطقه ١٢
پروژه طرح توسعه بهارستان (مجلس)

منطقه ١٣
پارك علم و فناورى دانشگاه امام 

حسین (ع)
ساختمان پزشکان دماوند

بیمارستان لواسانى
مجتمع ادارى دماوند
مجتمع ادارى پیروزى

منطقه ١٤
تاالر مهتاب

منطقه ١٥
اداره گاز مشیریه

مجتمع ادارى مشیریه
منطقه ١٧
تاالر پارمیس

مجتمع امپراطور
منطقه ١٨

مجتمع تجارى بنفشه
مجتمع ادارى فالح

مجتمع ادارى 17 شهریور
مجتمع ادارى شهرك ولیعصر

منطقه ١٩
مجتمع ادارى عبدل آباد
مجتمع ادارى رسولى

منطقه ٢٠
متروى دولت آباد

مجتمع مروارید شهر رى
منطقه ٢١

کارخانه داروسازى دکتر عبیدى
فروشگاه رفاه تهرانسر
اداره آب غرب تهران

مجتمع گروه صنعتى پاکسان
منطقه ٢٢

پروژه صیاد بنیاد تعاون
مجتمع تجارى ُرز  مال
مجتمع تجارى بهاران

ستاد کل نیروهاى مسلح بنیاد تعاون

شهرستان ها
مجتمع آرکدیا در شهر پردیس
پروژه پارك فناورى پردیس

بازسازى و بهسازى نماى عاملین 
شرکت نفت پارس در سراسر کشور

جایگاه CNG در سراسر کشور
مجتمع تجارى چچالس کرج
مجتمع تجارى چیچکاکرج

مجتمع ادارى کرج
پروژه وینوپالست کرج
پروژه مدرسه شهریار

کارخانه سیمان خوزستان
مجتمع آبیدر سنندج

مجتمع تجارى ایران پارس یزد
مجتمع ادارى زیتون یزد
پروژه نظام مهندسى یزد

مجتمع پزشکى میالد یزد
بانک سپه یزد

نمایندگى هیونداى یزد
مجتمع آینده گستر یزد
مجتمع کالر صنعت یزد

مجتمع ادارى تجارى میالد قائم یزد
پروژه صدا و سیما همدان

پروژه صدا و سیما اسالمشهر
پروزه صدا و سیما کیا شهر

سایر پروژه ها
بیش از 120 پروژه مجتمع ادارى و 
تجارى در مناطق مختلف تهران و 

شهرستان ها

Our Projectsبرخی از پروژه های آکاد



تماس با مــــــــــــا
Contact Us



دفرت مرکزی: تهران، بلوار مریداماد، خیابان کازرون شمایل، پالک ٦، واحد ٧
کارخانه: بومهن، بعد از پل رودخانه، خیابان عسگری، نبش کوچه بهاران، پالک ٢

تلفن: ۷۱- ۰۲۱-۲۶۴۰۶۳۷۰
فکس: ۰۲۱-۲۶۴۰۹۹۲۴

Office: No. 6, Unit 7, Mirdamad Blvd., North Kazeroon St., Tehran, Iran
Factory: No. 2, Baharan Alley, Asgari St. after the river bridge, Bom-
hen, Tehran, Iran
Phone:+98-21-26406370-71
Fax: +98-21-26409924

www.acadbana.com
Email: info@acadbana.com





Our 3d Rendering of Projects

طراحی پروژه رشکت سداد (بانک میل) طراحی پروژه مهرسان انقالب

طراحی پروژه هتل نرگس مرزداران



طراحی پروژه آبیدر سنندجطراحی پروژه چچالس کرج



منشور حقوق مشرتیان آکاد

مشرتی 
حق دارد، از 

اصالت مرتیال 
استفاده شده در 
نما و متخصص 

بودن آکاد اطمینان 
پیدا کند

مشرتی 
حق دارد، از 

عملکرد شفاف 
و صادقانه آکاد در 
هر مرحله ای از کار 
اطالع داشته باشد

مشرتی حق دارد، تا انتهای کار و 
حیت پس از اتمام آن از مشاوره و 

خدمات آکاد بهره مند باشد

مشرتی حق دارد، تمام 
استانداردهای الزم برای 

دریافت خدمات خود را، از 
آکاد مطالبه کند



www.acadbana.com
Email: info@acadbana.com




