معرفی:
شرکت هیوا تهویه عرضه کننده سیستم های تهویه مطبوع درسال  0931تاسیس گردید .این مجموعه نمایندگی انحصاری
سیستم های تهویه مطبوع مک مستر کانادا و ناتسوکی ژاپن را به عهده دارد و از افتخارات این مجموعه انطباق کلیه محصوالت با
استانداردهای موجود جهانی در راستای حمایت از محیط زیست می باشد.
شرکت هیوا تهویه در حال حاضر با انجام پروژه های نامی ،مفتخر است که با ارائه خدمات زیر از ابتدا تا انتها در کنار مشتریان
محترم می باشد :


مشاوره



نصب



طراحی



راه اندازی



فروش



خدمات پس از فروش

محصوالت:


انواع چیلرها :مینی چیلر -چیلر مدوالر هوا خنک -چیلر اسکرو هوا خنک  -چیلر اسکرو آب خنک



انواع فن کویل ها :فن کویل سقفی تو کار -فن کویل کانالی -فن کویل کاستی یک ،چهار و شش طرفه -فن کویل
دکوراتیو دیواری و فن کویل زمینی



روف تاپ پکیج



سیستم داکت اسپلیت

خدمات مشتریان:
در اجرای طرح جامع سیستم های تهویه مطبوع ،کیفیت خدمات مهندسی از اهمیت بسییاری برخیوردار اسیت .در ایین امیر مهیم،
شرکت هیوا تهویه مشتری مداری را آرمان اصلی خود قرار داده و در جهت جلب رضایت مشتریان خیود گیام هیای بلنید و اساسیی
برداشته است که عبارتند از:
 .0راه اندازی اولیه رایگان
 .6گارانتی کمپرسور دستگاههای چیلر به مدت  5سال و مابقی قطعات به مدت  3سال
 .3تامین طوالنی مدت قطعات پس از اتمام دوره گارانتی
 .4بازدیدهای دوره ای
 .5حضور کارشناسان مجرب در کوتاهترین زمان
 .2سیستم  Happy Callجهت سنجش رضایتمندی مشتری
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حضور شرکت هیوا تهویه در سمینارها و نمایشگاه ها:
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران – تیر 0320
نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی مهر0320 -
نمایشگاه تاسیسات نوین ساختمانی-کرمان-اسفند 0320
حامی مالی همایش تجلیل از برترین شرکتهای انبوه سازی مسکن-اسفند 0320
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران – تیر 0326
نمایشگاه برترین های صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی – بهمن 0326
رویداد بین المللی تصمیم سازی بهینه در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی  ،پاالیش و پخش -خرداد 0323
نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش -خرداد 0324
اجالس سراسری برندهای صنعت ساختمان کشور – خرداد 0324
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان – مرداد 0324
نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان کیش -اردیبهشت 0325
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان -مرداد 0325
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مشتری ها و پروژه ها
هتل بین المللی  – NOVOTELروبروی فرودگاه امام خمینی 522 -دستگاه فن کویل
طراحی ،اجرا و تدارکات :شرکت طرح و آفرینش
برنده جایزه بهترین طراحی در شاخه طراحی هتل

SBID International Design Excellence Awards 2015 Winner
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پروژه های تجاری /اداری – تهران
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مجتمع اداری/تجاری نارسیس -بلوار ارتش -جناب آقای مهندس بیات ( 42واحد)  .........چیلر مدوالر (4دستگاه) و مینی چیلر ( 42دستگاه) و فن کویل ( 76دستگاه)
حوزه علمیه امام خمینی (بزرگترین حوزه علمیه کشور) -خیابان ازگل– حاج آقا مرتضوی ( 40111مترمربع)  ........................................................فن کویل ( 09دستگاه)
ساختمان رضا -خیابان آفریقا– جناب آقای دکتر احمدی ( 41واحد)  ...............................................................................مینی چیلر ( 49دستگاه) و فن کویل ( 74دستگاه)
ساختمان اداری مهراز -خیابان دولت -جناب آقای مهندس نحوی ( 01واحد)  .................................................................چیلر مدوالر ( 4دستگاه) و فن کویل ( 32دستگاه)
مجتمع الماس -میدان شوش -جناب آقای مهندس گالدوسیان  .............................................................................................................................................فن کویل ( 06دستگاه)
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مجتمع های مسکونی -تهران
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مجتمع مسکونی فرشته پاالس -خیابان فرشته -شرکت شایگان ( 002واحد)  ..........................................................................................................فن کویل ( 112دستگاه)
مجتمع مسکونی /تجاری گلسا  -میدان هفت تیر– جناب آقای مهندس جابر انصاری ( 407واحد)  ................چیلر مدوالر ( 42دستگاه) و فن کویل ( 170دستگاه)
برج باغ برلیان -خیابان فرمانیه -جناب آقای مهندس حمید جابر انصاری ( 21واحد)  .........................چیلر اسکرو آب خنک ( 0دستگاه) و فن کویل ( 970دستگاه)
برج های مجلل آرمانی -خیابان پاسداران– جناب آقای مهندس حق شناس ( 02طبقه)  .................چیلر اسکرو آب خنک ( 4دستگاه) و فن کویل ( 424دستگاه)
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منطقه زعفرانیه -تهران
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ساختمان ثاراهلل -خیابان زعفرانیه -جناب آقای مهندس شاهین جعفری ) 04طبقه(  ....................................................................................................فن کویل ( 10دستگاه)
ساختمان کوهسار -خیابان زعفرانیه– جناب آقای مهندس شاهین جعفری ( 00طبقه)  ................................................................................................فن کویل ( 76دستگاه)
ساختمان آرمانی -خیابان زعفرانیه– جناب آقای مهندس ملول ( 1طبقه)  .....................................................................................................................فن کویل ( 424دستگاه)
ساختمان ندا -خیابان زعفرانیه -جناب آقای مهندس نیکروش ( 1طبقه)  .....................................................................................................................فن کویل ( 002دستگاه)
ساختمان نارسیس فرداد -خیابان زعفرانیه -جناب آقای مهندس شاهین جعفری ( 01طبقه)  ....................................................................................فن کویل ( 76دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس ترجمان -خیابان زعفرانیه ( 1طبقه)  ........................... ......................................................................................................فن کویل ( 20دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس قائم مقامی -خیابان زعفرانیه ( 1طبقه)  ...........................................................................چیلر مدوالر ( 0دستگاه) و فن کویل ( 90دستگاه)
ساختمان جناب آقای دکتر احمدی -خیابان زعفرانیه ( 1واحد)  ...........................................................................................................................................فن کویل ( 7دستگاه)
ساختمان جناب آقای خشنود -زعفرانیه  ..................................................................................................................................................................................فن کویل ( 97دستگاه)
ساختمان پیدایش -زعفرانیه  .........................................................................................................................................................................................................فن کویل ( 97دستگاه)
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منطقه فرمانیه  /نیاوران -تهران
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برج باغ الیت پارک -خیابان فرمانیه– جناب آقای مهندس اهری ( 27واحد)  .............................................................................................چیلر اسکرو آب خنک ( 0دستگاه)
ساختمان پرستیژ -خیابان نیاوران -جناب آقای مهندس برف رو ( 1طبقه)  .................................................................چیلر مدوالر ( 2دستگاه) و فن کویل ( 042دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس حسینی -خیابان دربند ( 1طبقه)  ......................................................................................چیلر مدوالر ( 0دستگاه) و فن کویل ( 91دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس نحوی -خیابان نیاوران ( 01واحد)  .....................................................................................................................................فن کویل ( 04دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس رکنی -خیابان دربند ( 6طبقه)  ..........................................................................................مینی چیلر ( 7دستگاه) و فن کویل ( 009دستگاه)
ساختمان صداقت -خیابان نیاوران -جناب آقای مهندس جباری  .....................................................................................................................................مینی چیلر ( 04دستگاه)
ساختمان دیباجی -خیابان فرمانیه -جناب آقای مهندس ملول ( 1طبقه)  ........................................................................................................................فن کویل ( 13دستگاه)
ساختمان جناب آقای بلوچ -خیابان فرمانیه  .................................................................................................................................................................................فن کویل ( 0دستگاه)
ساختمان جناب آقای حافظی -کاشانک -خیابان صبوری ( 04طبقه)  ..............................................................................چیلر مدوالر ( 0دستگاه) و فن کویل ( 41دستگاه)
ساختمان جناب آقای گشتا محمدی -فرمانیه  .................................................................................................................................... ......................................فن کویل ( 00دستگاه)
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منطقه پاسداران  /اقدسیه-تهران
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ساختمان مسکونی مریم– خیابان اقدسیه – جناب آقای مهندس بیات ( 01طبقه)  ...............................................................................................مینی چیلر ( 2دستگاه)
ساختمان باستان -خیابان اقدسیه– جناب آقای مهندس نوروزیان ( 3طبقه)  ............................................................................................................فن کویل ( 19دستگاه)
ساختمان آماتیس -خیابان هروی– جناب آقای مهندس امینی ( 1طبقه)  ................................................................مینی چیلر ( 46دستگاه) و فن کویل ( 70دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس میرمهدی -بلوار ارتش ( 3طبقه)  .................................................................................چیلر مدوالر ( 9دستگاه) و فن کویل ( 00دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس دارایی -خیابان پاسداران ( 6طبقه )  .................................................................................................................................فن کویل ( 3دستگاه)
ساختمان گلستان -خیابان اقدسیه -جناب آقای مهندس نیک نژاد ( 04طبقه)  .......................................................................................................فن کویل ( 11دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس دارایی -خیابان پاسداران ( 1واحد)  ..............................................................................................................................فن کویل ( 60دستگاه)
ساختمان جناب مهندس زندی -خیابان پاسداران ( 2طبقه )  .........................................................................................................................................فن کویل ( 40دستگاه)
ساختمان ناز -خیابان پاسداران -جناب آقای مهندس زمانی ( 6طبقه)  ...................................................................چیلر مدوالر ( 0دستگاه) و فن کویل ( 00دستگاه)
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منطقه آفریقا  /سعادت آباد -تهران
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ساختمان سایه -خیابان آفریقا -خیابان سایه -جناب آقای مهندس صالحی فر ( 07واحد)  .......................................مینی چیلر ( 01دستگاه) و فن کویل ( 01دستگاه)
برج باغ نیکان -خیابان سعادت آباد– جناب آقای مهندس نوروزیان ( 07طبقه) ........................................چیلر اسکرو آب خنک ( 0دستگاه) و فن کویل ( 409دستگاه)
ساختمان آناناس هشتم (رویال رومک) -خیابان سعادت آباد -جناب آقای مهندس صالح آبادی ( 7طبقه)  ..............................................................فن کویل ( 20دستگاه)
ساختمان آناناس نهم -خیابان سعادت آباد -جناب آقای مهندس صالح آبادی ( 7طبقه)  ........................................................................................فن کویل ( 009دستگاه)
ساختمان آناناس دهم -خیابان سعادت آباد -جناب آقای مهندس صالح آبادی ( 7طبقه)  .............................................................................................فن کویل ( 71دستگاه)
ساختمان گلدان -خیابان آفریقا– جناب آقای دکتر برقعی ( 00واحد)  ...........................................................................چیلر مدوالر ( 9دستگاه) و فن کویل ( 61دستگاه)
ساختمان سرو -خیابان سعادت آباد -جناب آقای مهندس عظیم زاده ( 01طبقه)  .........................................................................................................فن کویل ( 21دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس نام آور -خیابان سعادت آباد ( 6طبقه)  ...........................چیلر مدوالر ( 4دستگاه) مینی چیلر ( 00دستگاه) و فن کویل ( 001دستگاه)
ساختمان دشت بهشت -خیابان سعادت آباد -جناب آقای مهندس بهبودی ( 1طبقه)  ...............................................................................................فن کویل ( 011دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس یحیوی -خیابان سعادت آباد ( 3طبقه )  ............................................................................................................................مینی چیلر ( 7دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس تشکری -خیابان آفریقا ( 7طبقه)  .........................................................................................چیلر مدوالر ( 9دستگاه) و فن کویل ( 9دستگاه)
ساختمان جناب آقای فخار -سعادت آباد  .................................................................................................................................................................................فن کویل (  07دستگاه)
ساختمان جناب آقای دکتر عامری -خیابان سعادت آباد ( 1طبقه)  ....................................................................................مینی چیلر ( 00دستگاه) و فن کویل( 99دستگاه)
ساختمان جناب آقای واثقی-خیابان ولیعصر -پارک وی  ...........................................................................................................................................................فن کویل ( 2دستگاه)
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سایر پروژه ها
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ساختمان رویال دروس -خیابان دروس -جناب آقای مهندس پیرایی ( 0طبقه)  ..............................................................مینی چیلر ( 01دستگاه) و فن کویل ( 044دستگاه)
ساختمان پارک رویال -خیابان ولنجک -جناب آقای جعفری ( 06طبقه)  ................................................................................................................................فن کویل ( 10دستگاه)
ساختمان مدرن پالزا -بلوار ارتش ( 02طبقه )  .............................................................................................................................چیلر مدوالر ( 2دستگاه) و فن کویل ( 001دستگاه)
ساختمان سنایی -خیابان سنایی  ......................................................................................................................................................................... ...............................فن کویل ( 94دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس کمالی -استان اصفهان  ............................................................................................................................................ ......................فن کویل ( 42دستگاه)
ساختمان اوشان -جاده فشم -جاده اوشان -جناب آقای مهندس حسینی  ...............................................................................................................................فن کویل ( 34دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس رنجبر -میدان شوش  .......................................................................................................................................................................فن کویل (  1دستگاه)
ساختمان جناب آقای کاظمی ،اندرزگو ( 3طبقه)  ........................................................................................................................................................................فن کویل ( 044دستگاه)
ساختمان سرکار خانم ظفرنیا -شهرک غرب فاز  ...........................................................................................................................................................................2فن کویل ( 41دستگاه)
ویالی لواسان -بلوار امام خمینی -جناب آقای مهندس محمدرضا جابر انصاری  .....................................................................چیلر مدوالر (0دستگاه) و فن کویل ( 06دستگاه)
ویالی لواسان -جناب آقای مهندس نحوی  ......................................................................................................................................چیلر مدوالر ( 0دستگاه و فن کویل (49دستگاه)
ویالی لواسان -لواسان -جناب آقای مهندس دارایی  ...............................................................................................................................................مینی چیلر و فن کویل ( 3دستگاه)
ویالی لواسان -بلوار امام خمینی– جناب آقای مهندس ناطق نوری  ..........................................................................................................................................فن کویل ( 94دستگاه)
ویالی لواسان -کوی پرواز– جناب آقای مهندس عظیم زاده  .....................................................................................................چیلر مدوالر ( 0دستگاه) و فن کویل ( 44دستگاه)
ویالی لواسان -عسلک -جناب آقای مهندس غفاری  ....................................................................................................................چیلر مدوالر ( 4دستگاه) و فن کویل ( 44دستگاه)
ویالی جناب آقای مهندس کربالیی -استان مازندران -شهر کالرآباد  ......................................................................................چیلر مدوالر ( 4دستگاه) و فن کویل ( 41دستگاه)
ساختمان جناب آقای قربانی -اندرزگو -خیابان وطن پور ( 01طبقه)  ......................................................................................چیلر مدوالر ( 4دستگاه) و فن کویل ( 16دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس حیدری -پیروزی ( 7طبقه )  ........................................................................................................چیلر مدوالر ( 0دستگاه) و فن کویل ( 20دستگاه)
ویال لواسان -جناب آقای حاج صفر علی  ..........................................................................................................................................چیلر مدوالر ( 0دستگاه) و فن کویل ( 47دستگاه)
ساختمان جناب آقای موسوی  ،جاده فشم -جاده اوشان ( 1طبقه )  ...........................................................................................................................................فن کویل ( 40دستگاه)
کیترینگ بایا -جاده خاوران -جناب آقای مهندس زاد  .................................................................................................................................... ..............................فن کویل ( 49دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس زندی -مشاء ( دماوند)  ........................................................................................................... ..........................................................فن کویل ( 3دستگاه)
ساختمان بهشت -تقاطع شریعتی -میرداماد -سرکار خانم انصاری ( 6طبقه)  .........................................................................................................................فن کویل ( 91دستگاه)
ساختمان کتابخانه انصار -اتوبان امام علی  ........................................................................................................................................................................................فن کویل ( 74دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس میرزایی -یوسف آباد  ......................................................................................................................................................................فن کویل ( 74دستگاه)
ساختمان جناب آقای مهندس مدنی -میرزای شیرازی  .................................................................................................................................................................فن کویل ( 43دستگاه)

و سایر پروژه های در دست اقدام.
جهت دریافت اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
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