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ی مادرباره
استراتژینیم نگاهی به ، اهداف ، منشور و 

ی آغاز سازه های کششآوری و فرهنگ استفاده ازدانش، فنبر گسترشهای معماری با تمرکزفعالیت خود را در زمینه مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای انواع پروژه۱۳۸۸ماهوت از سال شرکت پیشگامان معماری
پروژه موفق را در نقاط مختلف 400گیری آخرین تکنولوژی و ابزارآالت روز دنیا، بیش از چنین به کارگیری از تیم متخصص و با تجربه و همسال فعالیت خود، با بهره۱0این شرکت توانسته است در طول .نمود

.گرددهای کششی در کشور یاد میهای فعال در زمینه سازهامروز ما مفتخریم که از شرکت ماهوت به عنوان یکی از معتبرترین ترین شرکت. کشور به انجام برساند

د و بهینه را با باالترین فربهمنحصرهایی با طراحیداند و به همین واسطه تاکنون توانسته ایم پروژهمندی ازدانش و تخصص و اعتقاد راسخ به کیفیت میپیشرفت خود را بیش از هر چیز مدیون بهرهشرکت ماهوت
سب اعتماد کامل مشتریان و اجرا نماییم که نهایتا منجر به ککارآزموده های معماری و مهندسی دقیق به کمک تیمی مجرب و ترین برند پارچهکیفیت ساخت سازه و اتصاالت، با استفاده از معتبرترین و با کیفیت

.جذب سهم بزرگی از بازار داخلی گردیده است

نشین خلق کرده و های خاص و دلکامل مشتریان، سازهجلب رضایت ی بهترین کیفیت عالوه بر کوشیم تا با ارایهدر این مجموعه می. آوری روز دنیا همگام باشدفنوهمواره در تالش است تا با دانششرکت ماهوت
.  بدین وسیله سهمی در ارتقای کیفیت فضاهای زندگی داشته باشیم



احدیمهندس مجید 
مدیرفنی

مدیران ما با 
آشنا شوید

یک ی موفقیتنگاه مدیر به پیرامون و افق آینده، تضمین کننده

فاوت شرکت های موفق نیازمند راهبرانی هستند که مت. مجموعه است
.از دیگران به مسایل می نگرند

احدیمهندس مهدی 
مدیر عامل



!ماهوت را از نزدیک ببینید



رن های بسیاری را برای کسانی که خواهان خلق فضاهای پویا و مدای مزیتهای پارچهسازه

:کندها موارد زیر خودنمایی میدر میان صدها مزیت این سازه. آوردباشند به وجود میمی

(Energy Saving and Sustainability)پایایی و حفظ انرژی •

مدیریت آب و منابع طبیعی•

پذیری آب و هواییتطبیق•

تبدیل فضاهای خارجی به فضاهایی پویا•

پذیری در طراحی و زیبایی منحصر به فردعطافنا•

سبکی و مقاومت در برابر زلزله•

حداکثر پوشش با حداقل سازه•

اجرای سریع•

های کششی؟چرا سازه



چرا ماهوت؟

:آل و قابل اعتماد برای مشتریان و کارفرمایان تبدیل می کند عبارت است ازای ایدهآنچا شرکت ماهوت را به گزینه

تیم متخصص و کارآزموده •

آوری پیشرفتهآالت و تجیزات با فنمندی از دانش روز دنیا و ماشینبهره•

فرد با توجه به نیازهای پروژه و کارفرمایانطراحی هوشمند و منحصر به •

مهندسی صحیح و ساخت دقیق  •

استفاده از مصالح با کیفیت•

توجه به استانداردها و اعمال آن ها در طراحی، مهندسی، ساخت و نصب•

پیشتبانی و خدمات تعمیر و نگهداری •



طراحی و مهندسی
ی باشند، لذا طراحهای غیر خطی میاز جمله سازه( ایپارچه)سازه های کششی 

.ددارتخصصی نیاز افزارهای دانش الزم و نرمبه ها و مهندسی اینگونه سازه

:باشدزیر میموارد شامل فرایند طراحی تا ساخت و نصب یک پروژه 

افزار مربوطهیابی در نرماولیه و فرم طراحی •

نقشه برداری اولیه از محل پروژه•

مقررات ملی ساختمان6مهندسی و محاسبات سازه و پارچه با توجه به مبحث •

فنداسیونطراحی و اجرای •

تهیه نقشه های دقیق ساخت•

پارچه و جوش الگو طراحی •

طراحی وساخت سازه•

طراحی و ساخت اتصاالت •

بندی سازه و اتصاالتبستهو آمیزی رنگ•

تجهیزات نصبانتخاب •

نصب و تحویل پروژه•



ماشین آالت و تجهیزات
رح ماشین آالت و تجهیزات جهت ساخت پارچه، سازه و اتصاالت شرکت ماهوت به ش

:زیر می باشد 

:ساخت پارچه

•(HF) High Frequency Machine دستگاه جوش با فرکانس صوت

•Hot Wedge Welding Machine دستگاه جوش با گوه داغ

•Hot Air Welding Machine دستگاه جوش با هوای داغ

•Hot Gun دستگاه تفنگ هوای داغ

•Swage Machine دستگاه پرس کابل

چرخ صنعتی دوز•

:ساخت سازه

CNCدستگاه برش •

CO2دستگاه جوش •

دستگاه برش پالسما•

دستگاه جوش برق•

های نواری و آتشیاره•

(الکترواستاتیک)ای خط رنگ کوره•
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تهران-پوشش وید ساختمان همپایه



تهران-کافی شاپ بالکافه-پوشش رستوران



کیش-المان های هتل مارینا



تهران-پوشش فود کورت ساختمان حافظ



تهران-سقف باز و بسته شونده رستوران سور



کرمان-بومگردی شهداد-چادرهای اقامتی



کیش-رستوران کیبل اسکی



غرفه شرکت ماهوت در نمایشگاه 
–المللی صنعت ساختمان بین

۱۳96

نمایش مقاومت پارچه توسط 
کیلوگرم۱400خودرویی به وزن 



:ای از مشتریان ما به روایت نشانگزیده



هاای از پروژهگزیده

مایان عزیر ایم رضایت کارفرکنون مفتخر بودهتا صدها پروژه موفق بیش از با اجرای 
:در زیر به برخی از این پروژه ها اشاره می نماییم. را جلب نماییم

و کافی شاب هتل اسپیناس Sky Loungeپروژه رستوران•

کرمان-پروژه چادرهای اقامتی مجتمع گردشگری شهداد•

کافی شاپ بالکافه-پروژه سقف رستوران•

شاندیز جردنپروژه سقف متحرک رستوران •

همپایهشرکت پروژه پوشش وید •

کیش-اسکیپروژه رستوران کیبل •

پروژه نمای رصد خانه برج میالد•

کیش-های هتل ماریناپروژه المان•

کیش-پروژه سایبان های محوطه و استند قایق های هتل مارینا•

کلینیکپروژه ورودی بیمارستان تهران •

شرکت سامسونگپروژه •

جردنالمللی پروژه رستوران بین •

پروژه زمین گلف باشگاه انقالب•

پروژه سایت سرزمین ایرانیان•

پروژه نمای رصد خانه برج میالد•

ژوراسیکآمفی تائتر پارک پروژه •



پروژه بام شرکت ره شهر•

پروژه پارکینگ شرکت گلستان•

تراس شرکت آرد و نانپروژه •

حافظپروژه رستوران •

پروژه غرفه نمایشگاهی شرکت آی تی آی•

پروژه غرفه نمایشگاهی شرکت پایکار بنیان پنل•

پروژه فود کروت عمارت مجد•

پروژه کافی شاپ مجتمع تجاری مرجان•

پروژه پوشش فود کورت مجتمع تجاری ارگ•

پروژه ورودی بیمارستان تهران کلینیک•

پروژه تاالر سازمان آب اصفهان•

پروژه رستوران نیروی انتظامی•

پروژه رستوران شاندیز•

پروژه صنایع دفاع شرکت ایز ایران•

پروژه برج مسکونی آسمان•

پروژه استخر سازمان آب اصفهان•

پروژه سقف متحرک رستوران سور•

پروژه سقف متحرک بام کشتیرانی ترنگ•



اندیشیمهمواره به کیفیت می


