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کانکسهای ویالیی
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کانکس های استاندارد و اداری
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کانکسهای نگهبانی
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کانکس های دو طبقه
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کانکس های سرویس بهداشتی
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کانکس های مجموعه و چند تکه
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یخچال ماشین و اتو کاروان
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ایستگاههای مدرن 
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نمای داخلی
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آالچیق و بوفه



فروشگاهی و مطبوعاتی
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 سوله و سازه های فلزی
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معرفی شرکت کانکس سازی تبریز کانتین:

برخی از نامهایی که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم:
منطقه آزاد ارس	 
منطقه آزاد کیش	 
شهراری منطقه 1 تبریز	 
شهرداری منطقه 2 تبریز	 
شهرداری منطقه 4 تبریز	 
شهرداری منطقه 5 تبریز	 
شهرداری منطقه 9 تبریز	 
شهرداری باسمنج	 
لشکر عملیاتی 31 عاشورا	 
ستاد بحران شهرداری منطقه 1 تبریز	 
شهرداری شهرستان مهربان 	 
شهرداری خوی	 
شهرداری آذرشهر	 
شرکت واحد استان آذربایجان 	 

شرقی 
شرکت برق تبریز	 
شرکت برق اسکو	 
قطارشهری تبریز	 
آموزش و پرورش ناحیه 1 تبریز	 
بیمارستان الزهراء	 
قرارگاه خاتم النبیاء	 
کارخانه شیرین عسل	 
شرکت چسب هل	 
دادگستری تبریز	 
کمیته امداد امام )ره( شهرستان 	 

اهر
شرکت راه آهن تبریز	 
ترمینال بزرگ تبریز	 

با هدف  و  کارکنان  و  تجربه جندین ساله مدیران  بر  اتکا  با   1390 کانتین در سال  تبریز  کانکس سازی  شرکت 
تامین نیازهای مربوط به کانکس و کانتینر مشتریان تاسیس گردیده است این شرکت با توجه به وجود ظرفیتهای 
موجود در زمینه طراحی، ساخت و تولید انواع کانتینر و کانکسهای مختلف از قبیل )کانکسهای متحرک و چرخدار، 
انواع  تولید  و  و همچنین ساخت  و کوچک  بزرگ  اداری بصورت مجموعه های  کانکسهای  بهداشتی،  سرویسهای 
سیستمهای مخابراتی و هواشناسی و شیلترهای نظامی( شروع بکار نموده است. از برگترین اهداف این شرکت 
مشتری گرایی و افزایش رضایت مشتری و ارائه خدمات  بهتر به همراه ارتقاء کیفیت بهتر در حد استاندارهای 
باال می باشد. مجموعه مدیران و کارکنان زحمت کش این شرکت امیداوند با توکل بر خدا و با تالش و کوشش 
و  شکوفایی  جهت  در  گامی  عزیزان،  شما  اعتماد  به  اتکا  با  و  مدرن  روز  تکنولوژی  از  گیری  بهره  با  و  مضاعف 

سازندگی میهن عزیزمان برداشته و خدمتی در خور شان هموطنان عزیز ارائه نمایند.

شرکت پاالیشگاه تبریز	 
سازمان نظام مهندسی	 
کتابخانه ملی باسمنج	 
شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی	 
سازمان آب منطقه ای ارومیه	 
فضای سبز شهری )پارک میر داماد(	 
موسسه شهید کریمی	 
شرکت سمند ریل	 
شرکت میعاد سازه پارس	 
شرکت خرس سفید	 
شرکت راه و ساختمانی بیندر زمین 	 

گستر
شرکت عمران کوش آذر	 
شرکت رهام استرلوس	 
شرکت کولر پارس	 
شرکت آذر خاک	 
شرکت آبیاران پهن دشت	 
شرکت ثمین سازه آذربایجان	 
شرکت کن تایر	 
سپاه عاشورا	 
شرکت ماشین آالت بنیاد مسکن	 
کمیته امداد امام )ره( شهرستان 	 

ورزقان
شرکت مهبان دارو	 
شرکت بیمه دی	 
کلینیک بوعلی	 
منطقه تفریحی شانلی سهند	 

شرکت آبزیر گستران سهند 	 
آذربایجان

شرکت لیمارک آرتین	 
شرکت آذر خاک	 
شرکت پدیده رویای قرن	 
شرکت پتروسازه ایرانیان	 
شرکت رهروان طرح مرصادغدیر	 
شرکت شیرین نوین	 
شرکت عمران کوش آذر	 
گروه صنعتی درپادتبریز	 
بیمارستان امام رضا)ع(	 
شرکت آرمان پیام آذر	 
شرکت نگین صنعت بهارستان	 
مرکز توانبخشی روان آسا	 
شرکت استاپل ژرف	 
شرکت آذر حلب	 
شرکت لرزه ساخت	 
ناحیه مقاومت اسکو	 
مجتمع مهتاب جلفا	 
شرکت عمران توسعه آذربایجان	 
شرکت آذر تجارت	 
شرکت جهاد خانه سازی	 
مجتمع رفاه گستر	 
موسسه دانشوران	 
شرکت بام ایرانی	 
شرکت عمران پیشه سهند	 
شرکت ایران آوند فر ) شامپو بس(	 
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کانتینر و انباری




