
 کانکس
رگوه صنعتی  شاه محمدی



 گروه صنعتی شاه محمدی به عنوان یک هلدینگ از سال 1370 فعالیت خود را آغاز نمود.
 این هلدینگ دارای هشت شرکت اصلی و بیست شرکت فرعی است که مشغول فعالیت

 می باشند

 یکی از نکات مهم در گروه صنعتی شاه محمدی تولیدات صد در صد ایرانی است و در این
 مجموعه تمام محصوالت مرتبط با یک ویال  یافت می شود و مشتری نیازی ندارد برای تهیه

قسمت دیگری از ویالی خود به جای دیگری مراجعه کنند

شعبه دو به صورت تخصصی روی مخازن , کانکس و کارهای لوکس چوب فعالیت می کند

      شعبه سه در زمینه ساخت آالچیق و شعبه چهار نیز در زمینه ساخت ویالی پیش ساخته به صورت تخصصی مشغول فعالیت است

صورت به  مختلف  های  زمینه  در  هرشعبه  که  باشد  می  شعبه  چهار  دارای  مجموعه   این 
 تخصصی فعالیت می نمایند. شعبه یک در این مجموعه مشغول به انجام کارهای چوب

و پیش ساخته است

Http://Smgroupe.ir/ 

Http://T.me/SM_Group

Https://Instagram.com/Shahmohamadigroupe/

Http://Smgroupe.ir/SMGC/
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انواع کانکس

۶x2.57x3

۴.2x2.5 کانکس راهنمایی رانندگی

درباره ما

Http://Smgroupe.ir/ 
Http://T.me/SM_Group 
Https://Instagram.com/Shahmohamadigroupe/
Http://Smgroupe.ir/SMGC/ 
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۷x۳ کانکس            سرویس دارهمراه آشپرخانه

کانکس های نگهبانی

کانکس نگهبانی سرویس دار

کیوسک نگهبانی فایبر
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کانکس تحقیقاتی

  ۵x۲.۴ کانکس تحقیقاتی
اجرا استاندارد کرج محل 

کیوسک نگهبانی

 ۲x۲کیوسک نگهبانی

1.5x1.5 کیوسک نگهبانی



|9گروه صنعتی شاه محمدیگروه صنعتی شاه محمدی  |8

کیوسک مطبوعاتی از ورق شادوالین
محل اجرا: شهرک بهاران

کیوسک مطبوعاتی از ساندویچ پانل
محل اجرا: شهرک وائین

 1۲x۳ کانکس
سرویس دار و تک خواب                                                       محل اجرا: کردان

کیوسک مطبوعاتیکانکس مسکونی
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۸x۳کانکس 
فول آپشن محل اجرا: شهرک رباط ماشین

۲x۳ کانکس نگهبانی

3x6 کانکس 
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بوفه

بوفه
اجرا: کاخ سعدآباد محل 

از سفال طبرستان سقف 
 ۴ طرف شیب
برقی کرکره 
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 کانکس نگهبانی
از ساندویچ پانل

۴x۲کانکس 

با سقف از نوع شکسته

محل اجرا: دریاچه عسل

کانکس بهداری



WEBSITE : SMGROUPE.IR
EMAIL : INFO@SMGROUPE.IR

ابتدای جاده مخصوص ، بعد از رودخانه ، گروه صنعتی شاه محمدی

FAX : 026 32 30 91 65
PHONE : 026 323 075 48 - 51

http://smgroupe.ir
mailto:Info%40smgroupe.ir?subject=
tel:02632307548

