Կատարված Աշխատանքների Ցանկ
«ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊԸ-ն իր հաճախորդներին է մատուցում
որակյալ ապրանքների
և
ծառայությունների լայն տեսականի, շնորհիվ գերազանց պլանավորված աշխատանքային համակարգի ու
յուրաքանչյուր նախագծին ցուցաբերվող առանձնահատուկ մոտեցման: 2009թ-ից ընկերությունը
իրականացրել է մի շարք աշխատանքներ, դրանով իսկ ապահովելով իր բարի համբավը որպես
պատասխանատու և վստահելի գործընկեր:

Ստորև

ներկայացված

են

«ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԱԵԼԿՈՆ»

ՎԻՐԱՎՈՐ

ՍՊԸ-ի

կողմից

ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻՆ

ԵՎ

կատարված

աշխատանքների

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ

ցանկը՝

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ»

Բարեգործական Հասարակական կազմակերպություն, HVAC
ՀՀ, ք. Երևան, Աբովյան փ. 58
Շինարարական Ծավալ: 4 000 մ2
-

Օդափոխության,

օդորակման

և

ծխագազերի

հեռացման

համակարգերի

հաշվարկ,

սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ
-

Ջերմասառնամատակարարման հանգույցների տեղակայում և կարգաբերում

-

Ջեռուցման համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

-

Էլեկտրասնուցման հիմնական ուժային բաշխիչ վահանների մատակարարում և տեղադրում
Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների իրականացում

«ԹՈՒՖԵՆԿՅԱՆ ՀՈՍՓԻԹԱԼԻԹԻ» ՍՊԸ, Արենի Ուայն Հյուրանոցային համալիր, HVAC
ՀՀ, մարզ Վայոց Ձոր, գյուղ Արենի, 2-րդ փ.
Շինարարական Ծավալ: 16 681 մ2
- Օդափոխության, օդորակման, ջեռուցման և ծխահեռացման համակարգերի հաշվարկ,
սարքավորումների մատակարարում և շինմոնտաժային աշխատանքներ
-

Կաթսայատան,
համակարգերի

ջերմամատակարարման
հաշվարկ,

(անհատական

սարքավորումների

ջերմային

մատակարարում

և

հանգույցներ)
շինմոնտաժային

աշխատանքներ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, «Մոմավառության մատուռներ և դամբարան», HVAC
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ
Շինարարական ծավալ: 995 մ2
-

Օդափոխության

և

օդորակման

համակարգերի

մատակարարում

և

մոնտաժային

աշխատանքներ
-

Չժանգոտվող պողպատից օդատարների արտադրություն և մոնտաժային աշխատանքներ

1

«Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ» ՓԲԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան, Լեռնագործների փ., 18 շենք
Շինարարական Ծավալ: 13 790 մ2
-

Փոշեզտման ասպիրացիոն համակարգերի ներդրման և նախագծման տեխնիկական
առաջադրանքի կազմում

-

Զտման

համակարգերի

տեղադրման

և

շահագործման

վերաբերյալ

տեխնիկական

խորհրդատվություն
-

Ասպիրացիոն սարքավորումների ներդրման արդյունքում ներքին միկրոկլիմայի ստացված
տվյալների մշակում

-

Դեպի մթնոլորտ արտանետումների մինիմալիզացման աշխատանքների

նախագծման

պրոցեսի համակարգում
-

Փոշեզտման

ասպիրացիոն

համակարգերի

սարքավորումների

և

կցամասերի,

օդափոխիչների և կոմպրեսորային կայանների մատակարարում
-

Փոշեզտման ասպիրացիոն համակարգերի, փոշեհավաք մետաղական գազատարների
ցանցի, մետաղական հենարանային կոնստրուկցիաների, սեղմված օդի մատակարարման
համակարգի

(կոմպրեսորային

կայաններ)

և

էլեկտրասնուցման

համակարգի

շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացում

Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն
ՀՀ, ք. Երևան, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի 6
Շինարարական Ծավալ: 1 800 մ2
-

Կաթսայատան վերակառուցում, սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային
աշխատանքներ

-

Կաթսայատան օդափոխության և ծխագազերի հեռացման համակարգերի հաշվարկ,
սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

«ԿԱՍԿԱԴ ՀՈԹԵԼ» D&W
ՀՀ, ք. Երևան, Անտառային 11/1
Շինարարական Ծավալ: 1 280 մ2
- տեխնիկական հաշվարկներ, չափագրման աշխատանքներ
-

Ալյումինե պրոֆիլների և աքսեսուարների ներմուծում
Ալյումինե կոնստրուկցիաների, սահող դռների, ապակյա բազրիքների և ֆասադային
տարրերի արտադրություն, մատակարարում և տեղադրում

«ԹՈՒՖԵՆԿՅԱՆ ՀՈՍՊԻԹԱԼԻԹԻ» ՍՊԸ , Արենի Ուայն Հյուրանոցային Համալիր, D&W
ՀՀ, մարզ. Վայոց Ձոր, գյուղ Արենի, 2-րդ փ.
Շինարարական Ծավալ: 2 968 մ2
-

Ինժեներատեխնիկական հաշվարկներ, չափագրման աշխատանքներ

-

Ալյումինե պրոֆիլների, համալրող սարքերի և աքսեսուարների ներմուծում
Ալյումինե կոնստրուկցիաների, դռների, ավտոմատ շարժական դռների, լուսամուտների

-

և ֆասադային տարրերի արտադրություն, մատակարարում և տեղադրում
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ԱՌԱՆՁՆԱՏՈՒՆ, Փակ Լողավազան, D&W
ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող.
Շինարարական Ծավալ: 71 մ2
տեխնիկական հաշվարկներ, չափագրման աշխատանքներ
ալյումինե պրոֆիլների և աքսեսուարների ներմուծում
ալյումինե կոնստրուկցիաների, սահող դռների արտադրություն, մատակարարում և
տեղադրում
ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ ԼԵՈ 54
ՀՀ, ք. Երևան, Լեո 54
Շինարարական Ծավալ: 4 187 մ2
օդորակման և օդափոխության համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային
աշխատանքներ
կաթսայատան կառուցում, սարքավորումների մատակարարում
ջեռուցման համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ
ծխահեռացման համակարգի հաշվարկ, սարքերի մատակարարում և մոնտաժային
աշխատանքներ
«ԹՈՒՖԵՆԿՅԱՆ ՀՈՍՊԻԹԱԼԻԹԻ» ՍՊԸ, Արենի Ուայն Հյուրանոցային Համալիր, W&S
ՀՀ, մարզ. Վայոց Ձոր, գյուղ Արենի, 2-րդ փ.
Շինարարական Ծավալ: 16 681 մ2
-

-

տաք և սառը ջրամատակարարման համակարգերի, ներքին կոյուղագծերի, տանիքի
ջրահեռացման և պոմպակայանի խողովակների և պարագաների ներմուծում և
մատակարարում
տաք և սառը ջրամատակարարման համակարգերի, ներքին կոյուղագծերի, տանիքի
ջրահեռացման և պոմպակայանի մոնտաժ

ԱՌԱՆՁՆԱՏՈՒՆ, Փակ Լողավազան, HVAC
ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող.
Շինարարական Ծավալ: 377 մ2
լողավազանի չորացուցիչով համալրված ավտոմատ ներածման-արտածման համակարգի
մատակարարում
«ԴԻ ՋԻ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 194/3
Շինարարական Ծավալ: 102 մ2
ապակե դռների և աքսեսուարների մատակարարում և մոնտաժ
ֆասադային ալյումինե կոնստրուկցիաների պատրաստում և ապակեպատում
«ԳՐԱՆԴ ՏՈԲԱԿՈ» ՍՊԸ (Արտադրական հոսքագծերի հովացում)
ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ Շահամիրյանների փ., 22 շենք
Շինարարական Ծավալ: 435 մ2
տեխնոլոգիական սառնամատակարարման սարքավորման հաշվարկ, տեղադրում,
գործարկում և կարգաբերում
«ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ » ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Սայաթ-Նովայի պող., 33/10 շենք
Շինարարական Ծավալ: 100 մ2
մետաղական սյուների և մոնտաժային մասերի մատակարարում
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«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, Լաբարատորիա և ադմինիստրատիվ մաս
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային փ., 10 շենք
Շինարարական ծավալ: 950 մ²
-

օդափոխության և օդորակման համակարգերի մատակարարում և մոնտաժային
աշխատանքներ

«ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ » ՍՊԸ, Բազմաֆունկցիոնալ Հասարակական Կառույց
ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 194/3
Շինարարական ծավալ: 1 050 մ²
-

շենքի հիմնային նախապատրաստական աշխատանքներ

-

հիմքի ամրանային հիմնակմախքի ձևավորում, բետոնացում և ջրամեկուսացում
երկաթբետոնի կոնստրուկցիաների կառուցում

-

հարթ տանիքի կառուցում

-

ջրամեկուսացում և ջրահեռացման համակարգի իրականացում

-

աստիճանավանդակների կառուցում

Իսակով Բիզնես Կենտրոն
ՀՀ, ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 10/16
Շինարարական ծավալ: 2 250 մ²
- կաթսայատան կառուցում, հատակային կաթսաների , սարքավորումների մատակարարում և
մոնտաժ
- ջեռուցման համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ
- օդորակման և օդափոխության համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային
աշխատանքներ
- էլեկտրասնուցման հիմնական ուժային բաշխիչ վահանների մատակարարում և տեղադրում
- էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների իրականացում
«Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ» ՓԲԸ, Երևանյան գրասենյակ
ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 2, «Կամար» Բիզնես Կենտրոն
Շինարարական ծավալ: 1 300 մ2
-

օդափոխության և օդորակման շինմոնտաժային աշխատանքներ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Խրիմյան Հայրիկ» թանգարան
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ
Շինարարական Ծավալ: 1 100 մ2
-

առկա հին տանիքի հիմնովին ապամոնտաժում

-

ջերմամեկուսացման և ջրամեկուսացման աշխատանքներ

-

տանիքի մշակում հակահրդեհային լուծույթով

-

նոր կավարամածի և հիմքային կմախքի կառուցում

-

քամուհար լուսամուտների տեղադրում

-

տանիքի պղնձապատում

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Հայորդաց Տուն
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ
Շինարարական Ծավալ: 5 000 մ2
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-

օդափոխության համակարգի մոնտաժ, ավտոմատ ներածման-արտածման համակարգերի
տեղակայում

-

օդորակման, սառնամատակարարման սարքավորումների տեղակայում և կարգաբերում

-

օդորակման VRF մուլտիզոնային համակարգի ինտեգրում և տեղակայում

-

էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների իրականացում

-

շինարարական և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում

Մշակույթի տուն, քաղաք Քաջարան
ՀՀ, ք. Քաջարան, Լեռնագործների 2
Շինարարական Ծավալ: 1 660 մ2
-

ճարտարապետական և տարածքային լուսավորության նախագծում և մոդելավորում

-

կինոթատրոնի ներքին լուսավորության հաշվարկ, մոդելավորում

-

լուսարձակների և լուսատուների մատակարարում և մոնտաժման հեղինակային
վերահսկողություն

-

կառավարման «DALI» համակարգի ծրագրավորում և տեղակայում

«Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Բագրատունյաց 55/11
Շինարարական Ծավալ: 1 647 մ2
-

արտաքին օդատարների պաշտպանիչ թիթեղապատում

«Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Բոթլինգ Քամփնի Արմենիա» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող., 3-րդ նրբանցք
Շինարարական ծավալ: 230 մ²
-

այցելուների սրահի օդափոխության և օդորակման համակարգերի ներմուծում և
շինմոնտաժային աշխատանքներ

«Գաստրոպոլիս Ֆուդ Մարկետ»
ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 2, «Կամար» բիզնես Կենտրոն
Շինարարական ծավալ: 685 մ ²
-

ներքին լուսավորության հաշվարկ

-

լուսային սարքավորումների մատակարարում

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Արշիլ Գորկու թանգարան
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ
Շինարարական ծավալ: 1 100 մ ²
-

օդորակման և օդափոխության ռեցիրկուլիացիոն համակարգերի հաշվարկ և մոնտաժային
աշխատանքներ

-

կոմրեսորա-կոնդենսատորային սառնամատակարարման բլոկի հաշվարկ և մոնտաժման

-

աշխատանքներ
տանիքի հիմնանորոգում, ծածքի վերանորոգում և ջրամեկուսացում

-

ներքին հարդարման աշխատանքներ

-

հակասառեցապատման ավտոմատացված համակարգերի հաշվարկ և մոնտաժում
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«Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Բագրատունյաց 55/11
Շինարարական ծավալ: 13 596 մ²
-

oդափոխության և օդորակման համակարգի հաշվարկ

-

օդափոխության համակարգի մոնտաժում, ներածման-արտածման համակարգերի
տեղակայում ավտոմատիզացմամբ

-

օդորակման, սառնամատակարարման սարքավորումների տեղակայում և կարգաբերում

-

հիդրավլիկ հիմնական հանգույցների և կապուղիների շինմոնտաժային աշխատանքներ

-

էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների իրականացում

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, Վեհարան
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ
Շինարարական ծավալ: 20 մ²
-

շատրվանային սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում և գործարկում

«Մեդիկալ Հորիզոն» ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Գործարանային փող., 22 շենք
Շինարարական ծավալ: 650 մ²
- օդորակման և օդափոխության համակարգերի մատակարարում և մոնտաժ

«Պարկ Վիլլիջ» Հոթել
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Ծաղկաձոր, Պահլավունյաց փ., 18/4 տ.
Շինարարական ծավալ: 2 200 մ²
- լուսային սարքավորումների մատակարարում և հեղինակային համակարգում
«Հին Նորք» բիզնես կենտրոն
ՀՀ, ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան փ., 20 շենք
Շինարարական ծավալ: 22 460 մ²
-

օդորակման և օդափոխության համակարգերի մատակարարում
ջեռուցման համակարգերի մատակարարում

-

կաթսայատան պարագաների և հատակային կաթսաների մատակարարում

«Ցեպելին Արմենիա» ՍՊԸ , պահեստային տարածքներ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ արտադրական թաղամաս, 4 շենք
Շինարարական ծավալ: 1 414 մ²
- էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ
-

պահեստային տարածքների լուսավորության նախագծում, լուսային սարքավորումների
մատակարարում և մոնտաժում

«Կոկա-Կոլա ՀԲՔԱ» ՓԲԸ -ի գրասենյակային տարածք
ք.Երևան, Ազատության պող., 3-րդ նրբանցք
Շինարարական ծավալ: 160 մ²
-

գրասենյակների օդորակում, մուլտիզոնային համակարգի մատակարարում և տեղադրում
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Առանձնատուն Աշտարակում
ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Աշտարակի խճուղի
Շինարարական ծավալ: 2 900 մ²
-

օդորակման և օդափոխության համակարգերի մատակարարում

-

ջեռուցման համակարգերի մատակարարում

-

կաթսայատան պարագաների և հատակային կաթսաների մատակարարում

«Ցեպելին Արմենիա» ՍՊԸ, կաթսայատան կառուցում
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ արտադրական թաղամաս, 4 շենք
Շինարարական ծավալ: 4 464 մ²
-

կաթսայատան կառուցում և արտադրական տարածքների ջեռուցում

-

արտադրական տարածքների ջեռուցման և կաթսայատան սարքավորումների
մատակարարում

«Կոկա-Կոլա ՀԲՔԱ» ՓԲԸ, Սանհանգույցներ և հանդերձարաններ
ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող., 3-րդ նրբանցք
Շինարարական ծավալ: 200 մ²
-

սանհանգույցների և հանդերձարանների օդափոխության և շինհարդարման աշխատանքներ

«ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ-ի հանքարդյունաբերական համայնքի ռեստորան
ՀՀ, Լոռու մարզ, Թեղուտ համայնք
Շինարարական ծավալ: 1 000մ²
-

ներքին լուսավորության նախագծում
լուսային սարքավորումների մատակարարում

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ», Ճաշարան
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային փ., 10 շենք
Շինարարական ծավալ: 970 մ²
-

օդորակման և օդափոխության համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային
աշխատանքներ

«Կոկա-Կոլա ՀԲՔԱ» ՓԲԸ-ի օշարակի արտադրամաս
ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող., 3-րդ նրբանցք
Շինարարական ծավալ: 135 մ²
-

oդափոխության ներածման և արտածման համակարգերի մատակարարում և
շինմոնտաժային աշխատանքներ

«Թուֆենկյան Պատմական Երևան» հյուրանոցային համալիր
ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության փ., 48 շ.
Շինարարական ծավալ: 1 600 մ²
- ճարտարապետա – ֆասադային և տարածքային լուսավորության նախագծում
-

լուսատեխնիկայի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ
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Կապան քաղաքի գլխավոր հրապարակ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան
Շինարարական ծավալ: 1 900 մ²
-

շատրվանային համակարգի մատակարարում և մոնտաժում
շատրվանային համակարգի ծրագրավորում և կարգաբերում
էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ
տարածքային լուսավորության նախագծում և հաշվարկ
սյուների, լուսատուների մատակարարում և տեղադրում
ճարտարապետական լուսավորության նախագծում և հաշվարկ
շինմոնտաժային աշխատանքներ

«Կոկա-Կոլա ՀԲՔԱ» ՓԲԸ –ի պատրաստի արտադրանքների պահեստներ
ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող., 3-րդ նրբանցք
Շինարարական ծավալ: 1 550 մ²
-

արդյունաբերական ֆանկոյլների մատակարարում
սարքավորումների ինտեգրում առկա ջեռուցման և սառնամատակարարման համակարգին
ջեռուցման խողովակաշարերի և ֆանկոյլների մոնտաժում
ջերմամատակարարման համակարգի կարգաբերում

«ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ-ի հանքարդյունաբերական համայնքի հյուրանոց
ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Թեղուտ
Շինարարական ծավալ: 4 290 մ²
- ճարտարապետա – ֆասադային և ներքին լուսավորության նախագծում
- լուսատեխնիկայի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքների հեղինակային
համակարգում
«Ցեպելին Արմենիա» ՍՊԸ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ արտադրական թաղամաս, 4 շենք
Շինարարական ծավալ: 1 044 մ²
- լուսային սարքավորումների մատակարարում
- մոնտաժային աշխատանքներ
«Դառգետ» գարեջրատուն
ՀՀ, ք. Երևան, Արամի փ., 72 շենք
Շինարարական ծավալ: 672 մ²
- ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի հաշվարկ,մատակարարում և մոնտաժային
աշխատանքներ
- օդորակման համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ
- ներքին ջրամատակարարման և կոյուղագծերի մոնտաժ
- էլեկտրոմոնտաժային աշխատանքներ
- ֆասադային և ներքին լուսավորության նախագծում, լուսային սարքավորումների
մատակարարում և մոնտաժում
«Կոկա-Կոլա ՀԲՔԱ» ՓԲԸ Շշալցման արտադրամաս
ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող., 3-րդ նրբանցք
Շինարարական ծավալ: 600 մ²
- օդորակման և օդափոխության սարքավորումների մատակարարում և շինմոնտաժային
աշխատանքներ
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Առանձնատուն Ձորաղբյուրում
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, Ձորաղբյուր
Շինարարական ծավալ: 3 000 մ²
-

լուսային սարքավորումների մատակարարում

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Տպարան
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ
Շինարարական ծավալ: 1 740 մ²
- օդորակման և օդափոխության ռեկուպերացիոն համակարգի հաշվարկ և մոնտաժում
- կենտրոնացված սառնամատակարարման և օդորակման համակարգի հաշվարկ
մոնտաժում

ու

«Ռեպուբլիկա» հյուրանոց
ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան փ., 7 շենք
Շինարարական ծավալ: 3 180 մ²
-

էլեկտրասնուցման հիմնական և ներքին հանգույցների մոնտաժում

-

ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժ

-

օդորակման համակարգերի հաշվարկ,մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

-

արտաքին և ներքին կոյուղագծերի, պոմպակայանի և ջրամատակարարման համակարգերի
մոնտաժ

-

ներքին, արտաքին և ֆասադային լուսավորության նախագծում, լուսայինսարքավորումների
մատակարարում և տեղադրում

«Պողոսյան պատեզներ» հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, Մ. Բաղրամյանի պող. 21
Շինարարական ծավալ: 17 240մ²
-

լուսային սարքավորումների մատակարարում

«ՄԵՏՐՈՊՈԼ» հյուրանոց
ՀՀ, ք. Երևան, Մ. Մաշտոցի պող., 2/2 շենք
Շինարարական ծավալ: 1 800 մ²
-

տարածքային և ֆասադային լուսավորության նախագծում

-

լուսային սարքավորումների մատակարարում

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ», Ծխախոտի ֆաբրիկայի արտադրամաս
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային փ., 10 շենք
Շինարարական ծավալ: 2 800 մ²
-

օդորակման և օդափոխության ռեցիրկուլիացիոն համակարգերի հաշվարկ
օդորակման և օդափոխության համակարգերի ներմուծում և մոնտաժային աշխատանքներ

«Վալլեքս Գարդեն Հոթել» ռեստորանային դահլիճ
ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Ն. Ստեփանյան փ., 35շենք
Շինարարական ծավալ: 250 մ²
- ներքին լուսավորության նախագծում, լուսային սարքավորումների մատակարարում
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«Վալլեքս Գարդեն Հոթել», սպորտային լողավազան
ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Ն. Ստեփանյան փ., 35 շենք
Շինարարական ծավալ: 580 մ²
-

ներքին լուսավորության նախագծում

-

սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

«Աչաջուր» սրճարան
ՀՀ, ք. Երևան, Ղ. Փարպեցու փ., 22 շենք
Շինարարական ծավալ: 120 մ²
-

օդորակման և օդափոխության VRF մուլտիզոնային համակարգի հաշվարկ,
մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

-

ներքին լուսավորության սարքավորումների մատակարարում

«Եվրասիա Համագործակցություն Հիմնադրամ» գրասենյակ
ք. Երևան, Ազատության պող. 1/21, բն. 23
Շինարարական ծավալ: 1 428 մ²
-

լուսային սարքավորումների մատակարարում

«Վալլեքս Գարդեն Հոթել» հյուրանոցային համալիր
ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Ն. Ստեփանյան փ., 35 շենք
Շինարարական ծավալ: 15 000 մ²
-

Լանդշաֆտային և ճարտարապետական լուսավորության նախագծում
էլեկտրամոնտաժ
լուսային սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

«Ինգո Արմենիա» ԱՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության փ. 51/53 շենք
Շինարարական ծավալ: 765 մ²
-

էլեկտրասնուցման հիմնական և ներքին հանգույցների մոնտաժային աշխատանքներ
կոյուղու և ջրամատակարարման ներքին համակարգի մոնտաժ
ջեռուցման համակարգերի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ
օդափոխության և օդորակման համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժում

«Միկա» մարզադաշտ
ՀՀ, ք. Երևան, Մանանդյան փ., 41 տ.
Շինարարական ծավալ: 3 800 մ²
- ֆուտբոլի դաշտի սպորտային լուսավորության նախագծում
- լուսատեխնիկայի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ
«ՖԻԼԱԴԵ» ՍՊԸ - ի գրասենյակ
ՀՀ, ք. Երևան, Գ. Սունդուկյան փ., 1/73 շենք
Շինարարական ծավալ: 80 մ²
-

էլեկտրամոնտաժ

-

օդորակման և oդափոխության համակարգի հաշվարկ, մատակարարում և տեղադրում

-

ջեռուցման համակարգի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

-

ֆասադային և ներքին լուսավորության նախագծում, լուսատուների մատակարարում և
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մոնտաժային աշխատանքներ
«Ակվատուս» առևտրի կենտրոն
ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան փ., 31 շենք
Շինարարական ծավալ: 1 351 մ²
- էլեկտրասնուցման հիմնական հանգույցի սարքավորումների ներմուծում և
էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ
- օդորակման համակարգի մատակարարում և տեղադրման վերահսկում
- օդափոխության ներածման և արտածման համակարգերի մատակարարում և տեղադրման
վերահսկում
- ներքին լուսավորության նախագծում, սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային
աշխատանքներ

«Մասիսի Գոֆրոտարա» ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային փ., 10 շենք
Շինարարական ծավալ: 1 800 մ²
-

օդորակման և օդափոխության ռեցիրկուլիացիոն համակարգերի հաշվարկ

-

օդորակման և օդափոխության համակարգերի ներմուծում և մոնտաժային աշխատանքներ

«Դալմա Գարդեն Մոլ» առևտրի կենտրոն
ՀՀ, ք. Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, 3 շենք
Շինարարական ծավալ: 5 700 մ²
-

շատրվանային համակարգերի մոդելավորում, ներմուծում և մոնտաժային աշխատանքներ

«Ռենեսանս» ռեստորանային համալիր
ՀՀ, ք. Երևան, Շիրակի փ., 2 շենք
Շինարարական ծավալ: 960 մ²
-

ճարտարապետական լուսավորության նախագծում
լուսատեխնիկայի մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

«Դալմա Գարդեն Մոլ» առևտրի կենտրոն
ՀՀ, ք. Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, 3 շենք
Շինարարական Ծավալ: 9 500 մ2
-

տարածքային լուսավորության նախագծում և էլեկտրամոնտաժ

-

լուսային սարքավորումների, մետաղական սյուների մատակարարում և մոնտաժում

«Վալլեքս Գարդեն Հոթել» հյուրանոցային համալիր
ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Ն. Ստեփանյան փ., 35 շենք
Շինարարական Ծավալ: 2 500 մ2
-

ներքին լուսավորության նախագծում

-

էլեկտրամոնտաժ

-

լուսային սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

Բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենք
ՀՀ, ք. Երևան, Արամի փ., 86 շենք
Շինարարական ծավալ: 11 465 մ²
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-

ջրատար և կոյուղատար հանգույցների և ուղղաձիգ հիմնական կապուղիների տեղակայում
էլեկտրասնուցման հիմնական հանգույցի մոնտաժային աշխատանքներ, բաշխիչ
վահանների տեղադրում

-

օդափոխության և պոմպակայանի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային
աշխատանքներ

«Սիր-Անժ» գեղեցկության սրահ
ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց փ., 6/1 շենք
Շինարարական ծավալ: 350 մ²
- էլեկտրականության, ջրամատակարարման և կոյուղու մոնտաժային աշխատանքներ
- ջեռուցման, օդորակման և օդափոխության համակարգերի մատակարարում և
- շինմոնտաժային աշխատանքներ
«Դոլֆին» խանութ-սրահ
ՀՀ, ք. Երևան, Մոսկովյան փ., 28 շենք
Շինարարական ծավալ: 100 մ²
-

արտաքին և ներքին լուսավորության նախագծում

-

լուսատեխնիկային մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

«Վալլեքս Գարդեն Հոթել» սպա կենտրոն
ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Ն. Ստեփանյան փ., 35 շենք
Շինարարական ծավալ: 190 մ²
-

ներքին լուսավորության նախագծում

-

լուսային սարքավորումների մատակարարում

Առանձնատուն
ՀՀ, ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված
Շինարարական ծավալ: 320 մ²
- Էլեկտրամոնտաժ
- ջուր և կոյուղու, ջեռուցման համակարգերի մոնտաժային աշխատանքներ
Փ. Բյուզանդ փողոց
ՀՀ, ք. Երևան
Շինարարական ծավալ: 900 մ²
-

արտաքին կոյուղատարերի և դիտահորերի շինմոնտաժային աշխատանքներ

«Սլավ Գրուպ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Հաղթանակ թաղամաս, 1-ին փ., 1/1 շինություն
Շինարարական ծավալ: 3 000 մ²
-

տարածքային լուսավորության նախագծում

-

լուսային սարքավորումների և մետաղական սյուների մատակարարում

«Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, «Զվարթնոց» օդանավակայան
Շինարարական ծավալ: 500 մ²
-

լուսատեխնիկայի մատակարարում
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«ՀայՓոստ» ՓԲԸ -ի սպասարկման կենտրոններ
ՀՀ, ք. Երևան
Շինարարական ծավալ: 1 500 մ²
-

օդորակիչների մատակարարում և տեղադրման աշխատանքներ

«Աբսոլյուտ սաունդ» նոր տեխնոլոգիաների մասնագիտացված խանութ
ՀՀ, ք. Երևան, Հյուսիսային պող., 5 շենք
Շինարարական ծավալ: 320 մ²
- օդորակման և օդափոխության համակարգերի մատակարարում և մոնտաժային
աշխատանքներ
Արարատի Կոնյակի – Գինու – Օղու Կոմբինատ
ՀՀ, ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող., 9 շենք
Շինարարական ծավալ: 8 200 մ²
- ճարտարապետա - ֆասադային լուսավորության նախագծում
Բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենք
ՀՀ, ք. Երևան, Լալայանց փ., 61 շենք
Շինարարական ծավալ: 3 600 մ²
- ջրատար և կոյուղատար հանգույցների և ուղղաձիգ հիմնական կապուղիների մոնտաժ
- էլեկտրասնուցման հիմնական հանգույցի մոնտաժային աշխատանքներ, բաշխիչ
վահանակների տեղադրում, ինֆորմացիոն մալուխների մոնտաժ
Դսեղի մշակույթի տուն
ՀՀ, Լոռու մարզ, գյուղ Դսեղ
Շինարարական ծավալ: 450 մ²
- թատերական պրոֆեսիոնալ լուսավորության մատակարարում
Առանձնատուն
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, Գողթ
Շինարարական ծավալ: 1 245 մ²
-

լուսային սարքավորումների մատակարարում

Բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենք
ՀՀ, ք. Երևան, Փ. Բյուզանդի փ., 45/47 շենք
Շինարարական ծավալ: 4 000 մ²
-

ջուր և կոյուղի` ջրատար և կոյուղատար հանգույցների և ուղղաձիգ հիմնական
կապուղիների

-

մոնտաժային աշխատանքներ

Հարգանքներով`

«ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊԸ
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