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  تاریخچه

 تجهیزات صبن وتولید ،تهیه طراحی عملیات مجری عنوان به پیام صنعتی گروه برند با گروه صنعتی حرارتی برودتی پیام شرکت

 فریزرهای و یخچال ظرفشوئی، تالآ ماشین صنعتی، تجهیزات فود، فست تجهیزات کنتاکی، کامل خط های آشپزخانه رستوران،

 زی،مرک های کن سرد بآ تفننی، تجهیزات متحرك، و ثابت های سردخانه فروشگاهی، اتتجهیز و سرویس سلف هتل، صنعتی

 ضمن خدمات، کمی و کیفی سطح ارتقاع جهت توانسته فعالیت دهه 4 طی است مفتخر وخارجی داخلی دکوراسیون بانك، آیس

 روهگ این فعالیت ی زمینه .بردارد امر این در را استواری های قدم دنیا روز دانش از گیری بهره با کنندگان نیازمصرف به توجه

  :کرد تقسیم بخش 4 به میتوان را

  طراحی -1

 قسمت رد اصول تمام رعایت با محل، بررسی و بازدید از پس تجربه، با و متخصص مهندسین کارگیری به با پیام صنعتی گروه

 هتهی به اقدام درخواست مورد ظرفیت و منو اساس بر( غیره و ظروف شستشوی طبخ، سازی، آماده سردخانه، انبار،) مختلف های

  .نماید می موجود استانداردهای ترینالبا با نیاز مورد مختلف های نقشه

  تولید -2

 از یكی مناسب و وسیع بسیار فضایی ایجاد با امرتولید در تخصص و تجربه (1441تاسیس) سابقه سال 44 از بیش با شرکت این

 بین و یداخل مختلف نمایشگاهای در شرکت با همچنین .رود می شمار به صنعت این دگانتولیدکنن ترین قدیمی و بزرگترین

 اشتهبرد گام کیفیت افزایش جهت در همواره اولیه مواد بهترین نمودن فراهم و اروپایی های شرکت تجارب از استفاده با المللی

  دارد. قرار پیام صنعتی گروه امهبرن در گسترده صادرات و کشور از خارج بازار توسعه آتی مراحل در است

  بازرگانی واحد -3

 فزایشا موجب هم ارتباطات این که بوده دنیا معتبر و بزگ های شرکت با ارتباط برقرار جهت در شالت و سعی نیز بخش این در

 ستلی میتوانید وابسته های شرکت درقسمت. است شده المللی بین یك درجه تالمحصو واردات موجب هم و تولید کیفیت

  .نمایید مشاهده را همكاران

  ها ونمایندگی ها شعبه -4

 زیادی بخش توزیع نمایندگی شش و در شهرهای تهران، کرج و اصفهان کارخانه 3 مرکزی، دفتر یك داشتن با پیام صنعتی گروه

 .داده قرار پوشش تحت را کشور از
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 :باشد می ذیل شرح به دارد همكاری آنان با رودتی پیامگروه صنعتی حرارتی ب که خصوصی اماکن و موسسات سازمانها، نمونه

 رستوران فرامرز، اصفهان رستوران الماس شب، اصفهان 
 رستوران تیك،اصفهان رستوران آراخوان ،اصفهان 

 گنداله سازی اردکان کمپنیگ هالل احمر اصفهان وحومه 
 شهر آفتابرستوران وآشپزخانه مرکزی  رستوران و آشپزخانه مرکزی چادر ملو 

 فست فود پولینی،نوشهر فست فود زنجیره ای آترا ،کرج 
 نمایندگی های بوقلمون بامداد،شیراز نمایندگی های شیراز مرغ ،شیراز 

 نصب وراه اندازی سردخانه لنج میگو شرکت رستوران حمام وکیل شیراز 
 کارخانه یخ جم ، بوشهر سردخانه نگهداری شیرازمرغ ،شیراز 

اندازی سردخانه شرکت بسته بندی خلیج فارس ،  نصب وراه

 اصفهان

 شرکت بسته بندی خلیج فارس،اصفهان

 شرکت بستنی بودی بال،شیراز شرکت بوقلمون بامداد ، شیراز 

 رستوران وسلف سرویس المطعم اللبنان،بحرین رستوران وسلف سرویس هتل سفید،دبی 

 ن وآب سرد کن سیمان سپاهان،اصفهانتجهیز رستورا شرکت بسته بندی هرمزالرو میناب 

 تجهیز ماشین حمل جسد امداد استان مازندران بیمارستان محمدی،بندرعباس 

 بیمارستان کاشانی،اصفهان بیمارستان امام حسین،تهران 

 رستوران کترینگ زیتون بندرعباس،آقای امیری بیمارستان نمازی، شیراز 

 رستوران وسلف سرویس بانك ملی،کهنوج ج رستوران وسلف سرویس آموزش وپرورش،کهنو

 بیمارستانهای امام خمینی استانهای کشور (شرکت نیوکالسیك)رستوران مطعم الشاطرعباس کویت 

 کشتارگاه خمینی شهر ، آقای کریمی ، اصفهان ZFC  فست فود

 برق منطقه ای غرب کشور کرمانشاه شرکت ساخت تجهیزات سپاهان )مپنا( اصفهان

 وشرکاء پور کشت آقای کرج نبوت فود فست  اصفهان ارکت،م هایپر

 پارسیان گاز پاالیش شرکت  (پگاه شیر) پگاه سازی کنسرو کارخانه

 همن گروه کاشانی اهلل آیت پادگان ورستوران مطبوع تهویه تجهیز موسوی آقای کشور، شرق جنوب نفت شرکت گاز لوله خط

 دهریزه

 (1 شعبه بندرعباس) زیتون ای زنجیره رستوران تجهیز ( 4 شعبه فومن) زیتون تفریحی مجتمع

 بندعباس ، رضا امام درمانگاه (2 شعبه بندرعباس) زیتون ای زنجیره رستوران تجهیز

 لرستان استان پزشكی علوم دانشكده  گرمسار شهرداری

OIEC اصفهان آهن ذوب مجتمع  نفت شرکت 

 (مشهد) منتصریه اعضاء ندپیو بیمارستان  چابهار استان هوائی نیروی

 اصفهان دراستان مهین سازی بستنی  کارخانه وفارس آباد خرم استان در مهین سازی بستنی کارخانه

 فارس استان پرورش آموزش کل اداره  اصفهان استان دیزیچه شهرداری

 در کربال ابوالفضل حضرت حرم نانوایی و آشپزخانه تجهیز  قم کهك شهرداری جسد های تجهیزسردخانه

 تبریز و شیراز اصفهان، استان بناب، ای زنجیره رستوران محجوبی آقای کرج پردیس ، شهرام بر بیرون رستوران تجهیز
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 (،دمشق سوریه) میسكو شرکت  زنجان استان شهرسازی و راه کل اداره

 سپهران صنعتگران تولیدی مهندسی شرکت  توسی نصرالدین خواجه دانشكده

 کرمانشاه اجتماعی تامین تاالر و رستوران  برازجان گنجی دشهی بیمارستان

 مازندران اجتماعی تامین رالتا و رستوران  تهران اجتماعی تامین تاالر و رستوران

 کرج ای زنجیره فوت فست  انزلی اجتمائی تامین تاالر و رستوران

 کشور کل پزشكی داروئی تخصصی مادر شرکت  تهران استان اجتماعی تامین گستر رفاه شرکت

 کیش المللی بین بیمارستان  بم سپهر خیریه بنیاد

 سیر مهتاب قطارهای شرکت ابهر() ایرانیان سازی ریل صنایع شرکت

 رفسنجان ابیطالب ابن علی بیمارستان  بانه ایوبی الدین صالح بیمارستان

 نیاوران کاخ پژوهش و آموزش عالی موسسه  پاکبان شرکت

 ایران مرکب تولیدی شرکت  اهواز میثاق نصر شرکت

 شیراز بهشتی شهید بیمارستان  ایالم سرآبله بیمارستان

 (کرمانشاه) کشور غرب فوالد جهان مجتمع شرکت (چاکلز) آرا به غذایی صنایع شرکت

 افغانستان سرخ صلیب  قم آذرستان سازورسازه شرکت

 آبادان طالقانی بیمارستان  انآباد درمانی بهداشتی خدمات پزشكی علوم دانشكده

 (رفسنجان) جنوب نفت شرکت  رجال پتروشیمی شرکت

 تفلون کاج شرکت  الشهدا سید حضرت خیریه سازمان

 تفرش شهرداری  کرمان باهنر شهید بیمارستان

 (تانزانیا) حسین امام هیأت  تاك روژین صنعت و کشت شرکت

 کامیاران سینا تانبیمارس  احمر هالل زیارت و حج پزشكی مرکز

 شنبه شهرداری  صارم بیمارستان

 ایران گاز بازرگانی شرکت  کرج باغستان شهرداری

 کرمانشاه کوزران شهرداری  تهران آتیه بیمارسنان

 (شیراز) اقلید آرامستان  تهران مویدی بیمارستان

 تارك تهران شرکت (تهران) هورام هودین ورزشی تفریحی مجموعه

 تهران آذین فورسیا شرکت (زابل) اکبر یعل شهرداری

 )مرکزی استان)هیربد  فوالد صنایع شرکت  تهران نفت صنایع مهندسی شرکت

 زرماکارون صنعتی گروه  بلوچستان و سیستان زندانهای سازمان

 اردبیل آرامستان )اسالمشهر شهرداری(اسالمشهر آرامستان

 تهران ساعی کلینیك  امیرکبیر دانشگاه

 تهران مویدی بیمارستان  تهران آراد ارستانبیم

 چالوس رضا امام بیمارستان  اندیش عمران شرکت

 زرماکارون صنعتی گروه  ویوگ قنادی - )جهانشهر (آرام کافه

 صنعت آیسان شرکت  (مهرشهر) برگر بانچی رستوران

 )کرج تیر7) گیالنی رستوران  (کردان) زمین ایران رستوران باغ

 تدارك گداخت شرکت  قم بزرگمهر کلینیك
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 سیستم انجماد شرکت  جم فجر گاز پاالیش شرکت

 آنكولوژی سبحان داروسازی شرکت  کیش تخصصی فوق بیمارستان

 کرمان تابان تجارت راهیان شرکت (درمان و بهداشت شبكه) کرمانشاه صحنه بیمارستان

 (نبوت) کرج KFC  کهنوج کویر زرریزان نشانه شرکت

 رضوی خراسان آرامستان  (کردیچال روستای) ردشتکال آرامستان

 لواسان مهرآیین بیمارستان  (شاپورجان روستای) شیراز آرامستان

 بوشهر پزشكی علوم دانشكده  تهران لواسانی شهید بیمارستان

 کرج(ع)حسین امام بیمارستان  زنجان ولیعصر بیمارستان

 شهسوار، امپراطور، هتل مرکزی نهآشپزخا و رستوران کامل تجهیز عسلویه رام ریم هتل

 محتشم قایآ

 انمخ گلستان، استان رایا، و هتل تاالر تجهیز ، ساخت پیمانكاری

 زر گیرب

 تهران پرندگان باغ مجتمع

 بوشهر خیریه سازمان (کردستان) آقاج توپ موقوفی

 (سطوه روستای) شاهرود دهیاری  (کرمانشاه) 2 فاز پروژه غرب فوالد جهان شرکت

 (شیراز) بابا علی فود فست  ایران مس صنایع ملی شرکت

 لرستان پتروشیمی  قم پزشكی علوم دانشگاه بیمارستان

 2فاز اندیش عمران شرکت  تبریز آرامستان

 ایثار پشتیبانی شرکت  2فاز سبحان داروسازی شرکت

 آمل شهرداری آرامستان  ری شهر فیروزآبادی بیمارستان

 اصفهان غرضی دکتر بیمارستان  ایر کیش هواپیمایی شرکت کترینگ

 ایران فراست سوپر شرکت  خوزستان اجتماعی تامین بیمارستان

 ایران روانپزشكی بیمارستان  یژانر فرادست شرکت

 ایالم آرامستان  شهریار شهرداری آرامستان

 (تهران) فردا سالمت بیمارستان (اسبندرعب) جنوب ماندگار افق شرکت

 (فراهانی) اراك آرامستان  فریمان شهرداری

 (لنگرود) محله پایین ده علی حسن روستای آرامستان  (هیجانال) رود سفید سر دهنه روستای آرامستان

 (بیرجند) خنگ روستای آرامستان (مالای) آباد آسمان روستای مذهبی شورای

 قم ایزدی بیمارستان  سمنان فرهنگیان دانشگاه

 کرج مهرشهر پورپزشك آشپزخانه تجهیزات  تهران گندم رستوران

 سپهران شرکت  شهر نسیم شهرداری

 مالای روستای آرامستان  آمل ناردون رستوران

 لوشان آرامستان  نور شهرستان آرامستان

 کرج فردیس M&M فود فست  طب آرا شرکت

 مشهد دهقان خانهآشپز تجهیزات  قو متل رز رستوران

 سهرابی دکتر خیریه  رازی آوران سامان پترو ماشین مخصوص گرمخانه

 عراق ناصریه بیمارستان  کشو 4 سردخانه کرج من آریا رستوران
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 اهلل بقیه دانشگاه آشپزخانه تجهیزات  شمال اصغریان فروشگاه کشو 4 سردخانه

 رازی ورانآ سامان پترو شرکت غذا حمل ماشین و گرمخانه انواع

 ماهشهر

 کوشش بایا شرکت گرمخانه ماشین

 سرمایش یكتا شرکت کشو 2 سردخانه  شیراز اکبری آقای کشو تك سردخانه

 اربابی بازرگانی کشو 2 سردخانه  غربی آذربایجان حبیبی آقای کشو تك سردخانه

 گاندی مارستانبی والاتوک سبد و غذا گرمخانه ترولی  تهران گاندی بیمارستان کشو 4 سردخانه

 شهر محمد کترینگ آشپزخانه تجهیزات  سپاه خرید سازمان جسد 2 سردخانه

 زاهدان سلمانیان آقای آشپزخانه تجهیزات  گستر کوشا آوران فن شرکت غذا حمل ماشین گرمخانه

 عابدی آقای نیسان ماشین گرمخانه  وانت پیكان و پراید ماشین گرمخانه

 جسد بهشت زهرا تهران 4سردخانه  تجهیزات آشپزخانه رستوران چمن مهرشهر 

 تجهیزات آشپزخانه رستوران شكوری کرج کشو بیمارستان پاستور بم  2سردخانه 

 تجهیزات آشپزخانه شرکت سرمایه گذاری امید ن الی گیبیمارستان شهید نورای

 بیمارستان امام خمینی ایالم م البیمارستان زرین آباد ای

 (صادرات افغانستان)کشو مجیدی مشهد  2سردخانه  کشو عباسیان اصفهان  2سردخانه 

 سردخانه تك کشو عسكری ابهر نبیا بندر عباس االبیمارستان خاتم 

 کشو صادقی تهران 2سردخانه  ا ماشین پراید مشهد ذگرمخانه حمل غ

 بیمارستان حضرت فاطمه دماوند کشو دیمكانی شیراز  4سردخانه 

 برانكارد و سردخانه شهرداری گناوه جسد ریگی زاهدان  2سرد خانه 

 جسد نوروزی 2سردخانه  جسد جعفری دهیاری شوول  2سردخانه 

 جسد طباطبایی ورامین 2سردخانه  ژاد کالردشت جسد سردارن 2سردخانه 

 ردشتالکشو ماظمی ک 2سردخانه  تجهیزات آشپزخانه بخون بندرعباس 

 سردخانه شرکت آرمند مولد آب جوش یوسفی بیرجند 

 بیمارستان سردار سلیمانی فر پیتزا شیراز 

 سردخانه بیمارستان مرکز ججامع سرطان سردخانه شرکت پیشگامان راه طب 

 سردخانه حمل جسد ماشین آریسون شهرداری بندر سیراف گرمخانه خشك شرکت زرنام 

 تجهیزات آشپزخانه رستوران ولیی مهرشهر تجهیزات آشپزخانه آقای زارعی کرج 

 سردخانه بیمارستان علوم پزشكی ایران تجهیزات آشپزخانه قرارگاه سیدالشهدا 

 تجهیزات صندوق فروشگاهی قرارگاه سیدالشهدا تجهیزات سینك ایران خودرو 

 

 نشان دارای ISO9001-2000 

 درخشان تجربه قرن نیم از بیش با  

 ها رستوران وخدمات غذایی محصوالت کیفیت استاندارهای همایش اولین در برتر کیفیت نشانه دارای. 

 


