
 

 با سالم

با عنایت به تعدد پروژه های این برند در  ،در ایران و عراق   Teletek electronicsاین شرکت به عنوان نماینده انحصاری برند  احتراماً    

 .میداردحضورتان ارائه  را بهاجرا شده آدرس پذیر پروژه های  تعدادی از  لیست حوزه سیستم های اعالم حریق متعارف و آدرس پذیر ، صرفا 

 شایان ذکر است با توجه به آپدیت شدن کاتالوگ این شرکت لیست پروژه ها طبق لیست ذیل حضورتان ارائه میگردد. 

 

 نام پروژه استان ردیف

 واحدی زیتون برای هوا فضای سپاه تهران  1011پروژه  تهران والبرز 1

 یخراز دیههوا فضا در پروژه شتعاونی مسکن  یمجتمع مسکون تهران والبرز 2

 کل کشور  ییمایهواپ صنایع یمجتمع مسکون تهران والبرز 3

 کیمهتاب  یمسکون یمجتمع ها تهران و البرز 4

 سازهآرین  – 3پروژه اداری و تجاری یاس  تهران والبرز 0

 آرشامشرکت  –شهید قرنی مسکونی  برج هایپروژه  تهران والبرز 6

 تهران پایمسکن سا یتعاون -گلستان  نیبرج نگ تهران والبرز 7

  شرکت انبوه سازان بساک در اراک یمسکون یپروژه برجها تهران والبرز 8

 بومهن ریالغد یشهدا نمارستایب تهران والبرز 9

 دانشگاه امام صادق تهران اتیخوابگاه دانشکده اله تهران والبرز 11

 در تهران رانیا یشرکت داروساز یانبار دارو تهران والبرز 11

 تهران شیک نایپروژه مرجان شرکت انبوه سازان سار تهران والبرز 12

 مدرس تهران تیدانشکده دانشگاه ترب 17 تهران والبرز 13

 تهران ییدانشگاه عالمه طباطبا تهران والبرز 14

 سازمان ثبت احوال کل کشور تهران تهران والبرز 10

 شهینقش جهان شهر اند یاسالم -یرانیبه نام ا یو ادار یمرکز تجار هران والبرزت 16

 الدیآباد ، دارآباد ، شهرک غرب و برج م یشهروند خان یفروشگاهها تهران والبرز 17



 

 محاسبات کل کشور تهران وانید یساختمانها تهران والبرز 18

 سون سنتر تهران یمرکز تجار تهران والبرز 19

 مرکز تجاری الماس تهران  تهران و البرز 21

 شهرک البرز تهران یمسکون یبرجها تهران و البرز 21

 تهران یگاند مارستانیهتل ب تهران والبرز 22

 تهران ییرجا دیقلب شه انمارستیهتل ب تهران والبرز 23

 تهران یریمع مارستانیب تهران والبرز 24

 ژن کرج نایس یشرکت داروساز تهران والبرز 20

 تهران نیپروتئ ایکارخانه مه تهران والبرز 26

 شهرام تهران مارستانیب تهران والبرز 27

 دانشگاه تهران یکتابخانه فن تهران و البرز 28

 در تهران و سایر شهرستانها مدارس  یسازمان نوساز یاز پروژه ها یتعداد تهران والبرز 29

 تهران کسونیساختمان شرکت ار تهران و البرز 31

 بانک مسکن تهران یساختمان شعبه مرکز تهران والبرز 31

 گلها تهران ییغذا عیکارخانه صنا و البرزتهران  32

 کارخانه رنگ سحر تهران تهران و البرز 33

 آفتاب )پانوراما( گرگان یو ادار یمجتمع تجار تهران والبرز 34

 برق استان گلستان روگاهین تهران والبرز 30

 تهران یبهشت دیخوابگاه پسرانه دانشگاه شه تهران والبرز 36

 تهران کانین ییرایتاالر پذ لبرزتهران وا 37

 تهران یخوابگاه دانشگاه علوم پزشک تهران والبرز 38



 

 پروژه برج صبا تهران تهران والبرز 39

 فرشته تهران ابانیخ - لوفرین یو ادار یمرکز تجار تهران والبرز 41

 تهران نیدانشگاه امام حس تهران والبرز 41

 تهران یبهشت دیدانشگاه شه کیساختمان انفورمات تهران والبرز 42

 شهر فرش تهران تهران والبرز 43

 تهران یبانیزارت دفاع و پشتو قیشرکت پارس ابر تهران والبرز 44

 تهران یهتل رودک تهران والبرز 40

 ماف پارس )اپال( یپرمارکتهایها تهران والبرز 46

 المیسازمان حج و اوقاف کردستان و ا تهران والبرز 47

 درسا دارو کرج تهران و البرز 48

 کرج نیکاسپ یمجتمع تجار تهران والبرز 49

 کرج بایش لیپاست تهران والبرز 01

 کرج امی( فرودگاه پرانی)ماد رانیا یادار ینهایماش عیکارخانه صنا تهران والبرز 01

 استار مالرد کرج پریها تهران والبرز 02

 کرمانشاه میحک یو مرکز جراح مارستانیب تهران والبرز 03

 مال کرج ایپروژه ک تهران والبرز 04

 نیخرداد ورام 10 مارستانیب تهران والبرز 00

 ساختمان اداری فوالد سیرجان ایرانیان ) سیسکو ( کرمان کرمان 06

 کاروانسرای وکیل کرمان کرمان 07

 بیمارستان افضلی پور کرمان کرمان 08

 ختمان قانون تردد ( کرماناداره حمل ونقل پایانه ها ) سا کرمان 09



 

 بیمارستان مهرگان کرمان کرمان 61

 کلینیک فوق تخصصی پردیس  کرمان کرمان 61

 بیمارستان شهید باهنر کرمان کرمان 62

 ساختمان مرکزی اداره ثبت و احوال کرمان کرمان 63

 ساختمان مرکزی اداره ثبت و احوال رفسنجان کرمان 64

 اداره ثبت و احوال سیرجان ساختمان مرکزی کرمان 60

 ساختمان مرکزی اداره ثبت و احوال شهربابک کرمان 66

 ساختمان مرکزی اداره ثبت و احوال بافت کرمان 67

 ساختمان مرکزی اداره ثبت و احوال جیرفت کرمان 68

 ساختمان مرکزی اداره ثبت و احوال بم کرمان 69

 ل کهنوجساختمان مرکزی اداره ثبت و احوا کرمان 71

 ساختمان مرکزی اداره ثبت و احوال گلبافت کرمان 71

 ساختمان مرکزی اداره ثبت و احوال شهداد کرمان 72

 ساختمان مرکزی اداره ثبت و احوال زرند کرمان 73

 ساختمان مرکزی اداره ثبت و احوال راور کرمان 74

 ساختمان مرکزی اداره ثبت و احوال ماهان کرمان 70

 ساختمان مرکزی اداره ثبت و احوال انار کرمان 76

 مجتمع تجاری جام جم مشهد خراسان 77

 مجموعه برجهای مانیا مشهد خراسان 78

 بیمارستان شمس الشموس مشهد خراسان 79

 هتل المپیا مشهد خراسان 81



 

 هتل جهان مشهد خراسان 81

 هتل پارسا مشهد خراسان 82

 هتل ایساتیس مشهد خراسان 83

 مجتمع تجاری گوهرشاد مشهد خراسان 84

 بیمارستان مبین مشهد خراسان 80

 مجتمع تجاری کامپیوتر مشهد خراسان 86

 هتل میامی مشهد خراسان 87

 اداره کل پست  و تلگراف مشهد خراسان 88

 پست مرکزی استان فاز دوم مشهد خراسان 89

 مبینی سبزوار بیمارستان خراسان 91

 نعتی سایه سمن مشهدشرکت ص خراسان 91

 پروژه تجاری و مسکونی مهر کوه سنگی مشهد خراسان 92

 شرکت برق منطقه ای استان خراسان رضوی خراسان 93

 هتل سخاوتی مشهد خراسان 94

 هتل طالییه )سپاه ارومیه( مشهد خراسان 90

 هتل البرز )سپاه تبریز( مشهد خراسان 96

 پروژه پارک ترافیک مشهد خراسان 97

 هتل خاتم مشهد خراسان 98

 هتل شاکر مشهد خراسان 99

 سرپرستی بانک توسعه تعاون مشهد خراسان 111

 کارخانه لوله گستر اسفراین خراسان 111



 

 کارخانه محصوالت لبنی بشیر مشهد خراسان 112

 مجتمع اداری و تجاری آلبان مشهد خراسان 113

 هتل آفرین مشهد خراسان 114

 کارخانه سازه های هیدرولیک مشهد خراسان 110

 مجتمع مسکونی آباد گران مشهد خراسان 116

 ساختمان مرکزی کارخانه عالیس مشهد خراسان 117

 هتل پارسه مشهد خراسان 118

 هتل جواد مشهد خراسان 119

 پروژه اقامتی نیکا مشهد خراسان 111

 پروژه اقامتی زائر قومی ها مشهد خراسان 111

 بیمارستان بزرگ کیش ه کیش جزیر 112

 بازار بزرگ مروارید نو کیش جزیره کیش  113

 بازار کوروش برند سنتر کیش جزیره کیش  114

 بازار پانیز کیش جزیره کیش  110

 مجتمع اداری و تجاری گنجینه کیش جزیره کیش  116

 کیش 2بازار پردیس  جزیره کیش  117

 مجتمع اداری و تجاری دیپلمات کیش جزیره کیش  118

 مجتمع اداری و تجاری شارستان کیش جزیره کیش  119

 شرکت نفتی پروسرو  کیش جزیره کیش  121

 برج مسکونی سایه کیش جزیره کیش  121

 برجهای مسکونی آینده ساز  کیش جزیره کیش  122



 

 برج مسکونی شاراکس کیش جزیره کیش  123

 مسکونی آرین کیش برج جزیره کیش  124

 مسکونی کرانه کیش متعلق به شرکت بساک کیش مجتمع جزیره کیش  120

 برج مسکونی خورشید کیش جزیره کیش  126

 هتل پانیز کیش جزیره کیش  127

 هتل پارسیان کیش جزیره کیش  128

 ستاره ایران کیش 0هتل  جزیره کیش  129

 هتل بین المللی کیش کیش جزیره کیش  131

 ستاره آرامیس کیش 0هتل  جزیره کیش  131

 هتل الکس کیش جزیره کیش  132

 هتل آنا کیش جزیره کیش  133

 شرکت سازه پایدار قرن در بندر عباسمسکونی واحدی  768پروژه  استان های جنوبی 134

 ساختمان دادگستری کل استان خوزستان اهواز استان های جنوبی 130

 شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون اهواز 2و  1ساختمان شماره  استان های جنوبی 136

 شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون اهواز 619ساختمان  استان های جنوبی 137

 NGL-3111پروژه شرکت نفت  استان های جنوبی 138

 ساختمان مرکزی اداره استانداری بوشهر استان های جنوبی 139

 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس OICOختمانهای اداری سا استان های جنوبی 141

 مهمانسرای  کارکنان پتروشیمی عسلویه استان های جنوبی 141

 بیمارستان لردگان چهارمحال بختیاری چهارمحال بختیاری 142

 مجتمع مسکونی شرکت سازه پایدار قرن در شهرکرد چهارمحال بختیاری 143



 

 هاجر شهرکردبیمارستان  چهارمحال بختیاری 144

 خوابگاههای خواهران دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران مازندران 140

 مجموعه مرغ اجداد زربال استان مازندران مازندران 146

 ساختمانهای پزکی قانونی استان مازندران مازندران 147

 بیمارستان ولی عصر قائمشهر مازندران 148

 شهربیمارستان رازی قائم مازندران 149

 مجتمع تجاری و تفریحی دنیای آرزو ساری مازندران 101

 شهریور آمل 17بیمارستان  مازندران 101

 حوزه علمیه ساری مازندران 102

 مجموعه تفریحی و ورزشی کاسپین ساری مازندران 103

 ساختمان استانداری استان مازندران مازندران 104

 بیمارستان شهدا بهشهر مازندران 100

 بیمارستان شفا ساری مازندران 106

 بیمارستان بوعلی ساری مازندران 107

 ساختمان مرکزی ستاد اجرای فرمان حضرت امام استان مازندران مازندران 108

 ساختمان بابلسر ستاد اجرای فرمان حضرت امام استان مازندران مازندران 109

 ی فرمان حضرت امام استان مازندرانانبار مرکزی و سالن مزایدات ستاد اجرا مازندران 161

 میدان میوه و تره بار بهشت پارس نوشهر مازندران 161

 تاالر بزرگ شهر قم قم 162

 واحدی خدماتی و گردشگری مهر و ماه 401مجتمع  قم 163

 بیمارستان گلپایگانی قم قم 164



 

 هتل الغدیر قم قم 160

 گاه قمدانشکده فنی و خوابگاه خواهران دانش قم 166

 هتل نیروانتظامی قم قم 167

 بیمارستان شهید دوران شیراز فارس 168

 بیمارستان شهید خدادوست شیراز فارس 169

 بیمارستان  نیروی هوایی شهید دوران شیراز فارس 171

 بیمارستان دولتی الر فارس 171

 مجتمع اداری تجاری سپهر شیراز فارس 172

 ی نوین فارس شیرازمجتمع اداری وتجار فارس 173

 کارخانه ایران خودرو  شیراز فارس 174

 کارخانه مرغ اجداد شیراز فارس 170

 بیمارستان اردیبهشت شیراز فارس 176

 مهمانسرای  کارکنان پتروشیمی شیراز فارس 177

 پروژه اداری تجاری نمادین شیراز فارس 178

 بیمارستان میرحسینی شیراز فارس 179

 پارکینگ طبقاتی طوبی ارومیه ان غربیآذربایج 181

 بیمارستان آذربایجان ارومیه آذربایجان غربی 181

 انجمن حمایت از بیماران سرطانی ارومیه آذربایجان غربی 182

 هایپر استار ارومیه آذربایجان غربی 183

 بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه آذربایجان غربی 184

 مارستان امید ارومیهبی آذربایجان غربی 180



 

 بیمارستان دکتر صولتی ارومیه آذربایجان غربی 186

 فروشگاه مرکزی رفاه رشت گیالن 187

 مجتمع تجاری اداری ایرانیان رشت گیالن 188

 مجتمع تجاری کاسپین بندر انزلی گیالن 189

 برند سنتر بندر انزلی گیالن 191

 دانبیمارستان فوق تخصصی چشم زاه زاهدان 191

 تختخوابی علی ابن ابیطالب زاهدان 321بیمارستان  زاهدان 192

 کلینیک پزشکی ایرانشهر زاهدان 193

 کارخانه پارس حیات شرکت مولفیکس زنجان زنجان 194

 بیمارستان گلدیس شاهین شهر اصفهان 190

 مجتمع تجاری مد لند شاهین شهر اصفهان 196

 ردانشگاه آزاد خمینی شه اصفهان 197

 واحد شاهین شهر 168پروژه مسکونی  اصفهان 198

 هتل اطلس شاهین شهر اصفهان 199

 هایپر مارکت فدک شاهین شهر اصفهان 211

 واحدی درخشان شاهین شهر 84پروژه مسکونی  اصفهان 211

 واحدی عظیمی شاهین شهر 23پروژه مسکونی  اصفهان 212

 هین شهرپروژه مسکونی مجتمع امیران شا اصفهان 213

 پروژه تجاری اداری ابوریحان شاهین شهر اصفهان 214

 پروژه مسکونی انجمن خیرین مسکن ساز شاهین شهر اصفهان 210

 پروژه دانشگاه غیر انتفاعی بنیان شاهین شهر اصفهان 216



 

 کارخانه تولید تجهیزات پالستیک شاهین شهر اصفهان 217

 هرفرهنگسرای خانواده شاهین ش اصفهان 218

 شرکت دامداران شاهین شهر اصفهان 219

 مجتمع تجاری زنگنه شاهین شهر اصفهان 211

 سازمان تامین اجتماعی شاهین شهر اصفهان 211

 هایپر استار اصفهان اصفهان 212

 دانشگاه آزاد واحد لنجان اصفهان اصفهان 213

 واحدی فدک اصفهان 291مجتمع مسکونی  اصفهان 214

 تمع مسکونی آهنگ اصفهانمج اصفهان 210

 اصفهان -مجتمع مسکونی نگار اصفهان 216

 ورزشگاه پتروشیمی اصفهان اصفهان 217

 مجتمع تجاری الماس اصفهان اصفهان 218

 سیتی سنتر اصفهان -هایپر استار اصفهان 219

 اصفهان -هتل آپارتمان ابن سینا  اصفهان 221

 اصفهان -شهرک صنعتی جی  -شرکت سلولز پوشش سپاهان  -غذ و مقوا( کارخانه صرافان )المینت کا اصفهان 221

 اصفهان -شهرک صنعتی جی  -شرکت طلوع یاس  -کارخانه ساخت جواهر آالت زینتی  اصفهان 222

 اصفهان -بهارستان  -مجتمع مسکونی پناهنده  اصفهان 223

 اصفهان -شهرضا  -کلینیک پزشکی مهر  اصفهان 224

 روژه نمایشگاه مرکزی فرش یلدای کویر کاشانپ اصفهان 220

 بیمارستان مرتاض یزد یزد 226

 مجتمع مسکونی فرشته یزد یزد 227



 

 پارک علم وفناوری اقبال یزد 228

 پلی کلینیک بافق یزد 229

 پروژه  هتل مشیر الممالک یزد یزد 231

 صنایع دفاع یزد 231

 هتل علمدار بافق یزد 232

 مسکونی ساالری یزدمجتمع  یزد 233

 پروژه دانشگاه آزاد یزد یزد 234

 پروژه برق منطقه ای یزد یزد 230

 مرکز جراحی دکتر موسوی  یزد یزد 236

 استانداری یزد یزد 237

 برج مسکونی سپند یزد یزد 238

 

  

 


