
تولیدکننده درب و پنجره UPVC و آلومینیوم

  با بیش از 21 سال سابقه کار
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فعالیــت ایــن مجموعــه از ســال 1378 بــه 
صــورت کارگاه در و پنجــره ســازی آلومینیــوم 

آغــاز شــد و بــه مــدت 10 ســال ایــن فعالیــت ادامه 
ــا  پیــدا کــرد. درســال 1388 تصمیــم بــه همــکاری ب

  UPVC یکــی از شــرکتهای تولیــد و فــروش در و پنجــره
ــام  ــا تم ــکاری ب ــن هم ــه ای ــه شــد ک ــوم گرفت و آلومینی

فــراز و نشــیب آن تــا ســال 1394 ادامــه و بعــد از آن بــه 
ــان رســید. پای

ــد و  ــا هــدف تولی ــد یونیتــک ب ــق برن درســال 1395 تفکــر خل
فــروش در و پنجــره UPVC و آلومینیــوم جامــه عمــل پوشــانیده 

ــک  ــه ی ــالها ب ــن س ــت در ای ــته اس ــه توانس ــن مجموع ــد . ای ش
جایــگاه مطــرح در ایــن حــوزه در ســطح کشــور دســت یابــد ، هــم 

ــون پــس از گذشــت بیــش از 2 دهــه از شــروع فعالیــت در ایــن  اکن
ــش از 3000  ــدی بی ــت من ــت رضای ــته اس ــک توانس ــد یونیت ــوزه برن ح

ــد .  ــب نمای ــادار را جل مشــتری وف
تعدادی از پروژه های اخیر یونیتک را در اینجا میتوانید مشاهده کنید.

درباره شرکت
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پروژه های 
آلومینیوم ترمال بریک

 جناب آقای مهندس ابریشمی                    ابوذر9

 جناب آقای مهندس احمدزاده                    نبش مدرس 10

 جناب آقای مهندس اخالقی                      بلوار معلم، معلم 1

 جناب آقای مهندس آموزگار                      کوثر1، نبش کوچه بن بست اول

 جناب آقای مهندس پور اسماعیلی              گویای 10

 جناب آقای مهندس سربرجی                     نبش کوچه سروش3

 جناب آقای مهندس فتاحی                       کوهسنگی، بهشتی 4

 جناب آقای مهندس فراشاهی                    بزرگمهر جنوبی 13، نبش الله

 جناب آقای مهندس کسنوی                     سروش 10

 جناب آقای مهندس نوردی                       وکیل آباد 15، قاسمی 11

 جناب آقای مهندس یوسفیان                   ناصر خسرو 28
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جناب آقای مهندس ابریشمی  

 ابوذر9
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جناب آقای مهندس احمدزاده  

 نبش مدرس 10
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جناب آقای مهندس اخالقی

 بلوار معلم، معلم 1
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جناب آقای مهندس آموزگار 

کوثر1، نبش کوچه بن بست اول
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جناب آقای مهندس پور اسماعیلی

گویای 10
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جناب آقای مهندس سربرجی  

نبش کوچه سروش3
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جناب آقای مهندس فتاحی

 کوهسنگی، بهشتی 4
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جناب آقای مهندس فراشاهی 

بزرگمهر جنوبی 13، نبش الله
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جناب آقای مهندس کسنوی

سروش 10، پالک 133
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جناب آقای مهندس نوردی 

وکیل آباد 15، قاسمی 11
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جناب آقای مهندس یوسفیان 

ناصر خسرو 28
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پروژه های 
یو پپی وی سی با روکش آلومینیوم

 جناب آقای مهندس اسفندیاری               بزرگمهر 8، نبش کوشا 8

 جناب آقای مهندس اسفندیاری               ناصرخسرو 22

 جناب آقای مهندس افسریان

 جناب آقای مهندس رحیمی                   سیدرضی 22

 جناب آقای مهندس غرویان                   بیستون 2
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جناب آقای مهندس اسفندیاری

بزرگمهر 8، نبش کوشا 8
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جناب آقای مهندس اسفندیاری

ناصرخسرو 22



 20WWW.POOYANTEJARAT.COM

جناب آقای مهندس افسریان
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جناب آقای مهندس رحیمی  

سیدرضی 22
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جناب آقای مهندس غرویان 

بیستون 2
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پروژه های 
یو پپی وی سی با روکش لمینت

 جناب آقای مهندس رستمی                فرامرز عباسی 38، پالک 37

 جناب آقای مهندس نقیب                  بجنورد

 جناب آقای مهندس فالح                   گویا

 جناب آقای مهندس شالچی                کوهسنگی
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جناب آقای مهندس رستمی

 فرامرز عباسی 38
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جناب آقای مهندس نقیب 

بجنورد
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جناب آقای مهندس فالح 

گویا
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جناب آقای مهندس شالچی

کوهسنگی



پروژه های 
 یو پپی وی سی

 جناب آقای مهندس ابراهیمی نژاد             هاشمیه 64

 جناب آقای مهندس اهلل داد                     رفیعی 8

 جناب آقای مهندس حسین نیا                 عبادی 37

 جناب آقای مهندس حسین نیا                  کوشش 11

 جناب آقای مهندس دهقان                      عبادی 87

 جناب آقای مهندس رضایی                      رضوی 21/8

 جناب آقای مهندس سلیمانی                    هاشمیه 59

 جناب آقای مهندس نیک بخت                 دانشگاه 11، بعد از چهارراه اول

 جناب آقای مهندس فالحیان                     رضوی

 جناب آقای مهندس فتاحی                      نبش آزادی 23
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جناب آقای مهندس ابراهیمی نژاد 

هاشمیه 64
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جناب آقای مهندس هللا داد 

رفیعی 8 
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جناب آقای مهندس حسین نیا 

  عبادی 37
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جناب آقای مهندس  حسین نیا   

کوشش 11 
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جناب آقای مهندس دهقان

عبادی 87
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جناب آقای مهندس رضایپی 

رضوی 21/8
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جناب آقای مهندس سلیمانی

هاشمیه 59
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جناب آقای مهندس نیک بخت 

دانشگاه 11، بعد از چهارراه اول
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جناب آقای مهندس فالحیان 

رضوی
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جناب آقای مهندس فتاحی 

نبش آزادی 23



پروژه های 
آلومینیوم اختصاصی

 جناب آقای مهندس دلیری                    صارمی 36.1 

 جناب آقای مهندس اخالقی               امامت 11

 جناب آقای مهندس اخالقی               امامت 12
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جناب آقای مهندس دلیری 

 صارمی 36.1
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جناب آقای مهندس اخالقی

 امامت 11
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جناب آقای مهندس اخالقی 

 امامت 12



آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، بعد از بلوار دانش آموز، 
ابتدای کنارگذر سمت راست، پویان تجارت
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