
                       

 بسمه تعالی

 معرفی شرکت

 

در زمینه دکوراسیون و طراحی داخلی آغاز به  2831در سال « گروه معماری وَن وود»شرکت رشد توسعه عمران فدک با نام تجاری 

چشمگیری یافت. خرید و های متنوع، گستره مشتریان شرکت افزایش کار نمود. پس از کسب تجربیات مختلف و طراحی و اجرای پروژه

های بیشمار اداری و مسکونی، موجب جلب تجهیز کامل فضای کارگاهی ویژه در شهرک صنعتی خاوران عالوه بر تسهیل در جذب پروژه

 گردید از جمله: های بزرگی جهت طراحی و اجرای پروژهاعتماد مجموعه

 وزارت ارشاد 

 هتل مارینا 

 هزار مترمربع بنا( 83ور ایران با حدود مرکز خرید روشا)نخستین دپارتمان است 

 بانک انصار 

 هواپیمایی ماهان 

 رستوران نایب 

 شهرک آتی ساز 

 های مسکونی ارغوانبرج 

 )پروژه آرین کیش)جزیره کیش 

 مرکز قلب شهید رجایی 

 پروژه میگون 

 وندا 

 البرز 

 پیست دربندسر 

 ... و 

د، مدیران دار محیط زیست نیز باشبیرونی بکار رفته، قابل بازیافت و دوستلزوم بکارگیری محصول چوبی مناسبی که بتواند در فضای 

( بعنوان یک محصول سبز متمرکز گردانند WPCشرکت را بر آن داشت که بخشی از فعالیت خود را بر روی تولید محصول چوب پالستیک)

گیری از آخرین با بهره« گروه معماری وَن وود»کنون اها داشته باشند. همتا سهم بسزایی در جلوگیری از قطع درختان و تخریب جنگل

سازی این صنعت با هدف و بومی WPCکرده خود توانسته است گامی بلند در تولید فناوری روز دنیا به همت پرسنل مجرب و تحصیل

ت موجود در بازار، افزایشی کاهش قطع درختان و حفظ محیط زیست بردارد. تولید و استفاده از این محصول جدید در کنار سایر محصوال

 است.های بدیع را موجب شدهقابل توجه در توان این شرکت برای ارائه طرح

های آن مجموعه محترم، بتوانیم ایفاگر نقشی ارزنده تر پروژهامید است طی همکاری پیش رو و در کنار طراحی و اجرای هرچه باشکوه

 کر و امتنان را دارد.پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی کمال تش باشیم.

 


