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آرمانو در یک نگاه :
شرکت ایده آفرین آرمانو از سال  1388در زمینه طراحی و تولید انواع مبلمان اداری شامل :
میز اداری  ،میز کارمندی  ،میز مدیریتی  ،میز کنفرانس  ،کانتر اداری  ،پارتیشن دوجداره ام دی اف  ،پارتیشن
دو جداره آلومینیومی  ،پارتیشن تک جداره آلومینیومی و صندلی و مبل اداری در شهرک صنعتی گلگون
فعال می باشد .
ارائه خدمات به مشتریان از طریق پاسخگویی به موقع  ,مشاوره رایگان  ,ارائه طرح ,تولید و تحویل محصوالت با
کیفیت را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.
هدف ما تولید انواع مبلمان اداری  ،پارتیشن اداری و صندلی اداری متنوع مطابق با آخرین و بروز ترین سبک
های محیط های اداری وطراحی بهینه فضاهای کاری مشتریان می باشد.
آرمانو درک نیاز ها و ارائه بهترین راه حل ممکن و همراهی مشتری در طول مدت استفاده از مبلمان اداری
 .محصوالت این شرکت را محترم شمرده و این اصل را از اساسی ترین بخش فعالیت های خود می داند

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت ایده آفرین آرمانو
 -1وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
-2پروژه پارتیشن بندی برج جام ملت
 -3قوه قضاییه
-4وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
 -5شرکت مزمز بین الملل

 -6بنیاد  15خرداد
 -7بانک ایران زمین
 -8ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی مساجد
 -9بیمه ملت
 -10نیروی زمینی ارتش
 -11شرکت اسنپ فود (مدرن سامانه غذا رسان )
 -12شرکت اعتماد یدک پارس
-13شرکت روغن نباتی مارگارین
-14پایگاه هوایی قدر
-15پدیده کاوش ایرانیان
-16مدیریت بحران استان تهران
-17شرکت آبدیس مارین
-18مرکز رسانه قوه قضاییه
-19بانک کشاورزی
-20توسعه صنایع نفت و انرژی قشم
-21آب منطقه ای لرستان
-22خانه خودرو شمال
 -23شرکت کوماتسو ژاپنی نمایندگی ایران
 -24فروشگاه پرال مارکت کیش
 -25شرکت ساختمانی خانه گستر یکم
 -26شرکت حمل و نقل دریایی آبدیس مارین
 -27دانشگاه علم و فن آوری مازندارن
 -28اداره کل راهداری البرز
 -29سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
-30شرکت پخش هجرت
-31شهرداری هچیرود
-32شرکت خدمات پزشکی دوستان نیک
-33شرکت تونل سد آریانا
 -34شرکت آتی سنگ
 -35دفتر کارخانه اسکانیا شهرک صنعتی سمنان
 -36دبیرستان سالم
 -37شرکت آتی نگر آرتین
 -38شرکت بهار ارتباط گستر
 -39شرکت لوازم خانگی جبال
 -40شرکت بلو اند پی

 -41شرکت صنعت تجارت
 -42شرکت بهان تجارت
 -43شرکت بسپار شیمی سپیدان
 -44شرکت آرتا صنعت آرسن
- 45شرکت کیان تک
 -46صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
 -47شرکت سیمان داراب
-48شرکت دنون لبنی پارس
 -49شرکت پارس تابلو
 -50شرکت ذوب روی تال
 -51شرکت توسعه آذربایجان
 -52شرکت توسعه صنعتی ایران
 -53شرکت تک زیما داروی البرز
 -54شرکت دی دارو امید
-55وزارت دادگستری
-56شرکت مهر آریا پلیمر پارس
-57شرکت داروسازی فاران
-58شرکت داروسازی توفیق دارو
 -59شرکت سرمایه گذاری اهداف
 -60شرکت توسعه نفت و انرژی قشم
 -61شرکت کشت و صنعت شریف آباد
 -62گروه انرژی مهستان
 -63شرکت ساخت و بهره برداری انرژی انوین
 -64شرکت داده پردازی ایران
 -65اندیشه نگار پارس
 -66بیمارستان شهید رجایی
 -67شرکت دستکش گیالن
 -68شرکت بیمه سینا ساختمان مرکزی
 8 -69شعبه بیمه سینا در استانها
-70سازمان پدافند غیر عامل
-71صنایع مس شهید باهنر
-72شرکت چکاد جنوب
 -73شرکت تولیدی و صنعتی نیکسان
 -74مرکز قلب تهران
 -75بیمارستان محب مهر

 -76شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک
 -77شرکت باریج اسانس کاشان

 -78بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 -79شرکت آزاد راه تهران پردیس
 - 80مرکز کامپیوتر ایرانیان
 - 81شرکت رخش خودرو دیزل

 - 82بیمه ایران معین شعبه قشم
 -83شرکت بیمه سینا ساختمان مرکزی و شعب
 -84شرکت هواپیمایی آتا
 -85هیئت پزشکی ورزشی کرمانشاه
 -86شرکت فوالد زرند
 -87انستیتو ایز ایران
 -88شرکت فوالد گالوپ
-89اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
-90شرکت مبین وان
 -91موسسه جهادنصر
-92صندوق بازنشستگی کشوری
-93اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان
-94موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر
 -95مواد غذایی نظری
 -96ساختمان مرکزی شرکت بیمه ایران –معین
 -97ساختمان بیمه ایران معین – جلفا
 -98شرکت پارس ترابر
 -99شرکت آریا الکترونیک ایرانیان – ساختمان مرکزی فیلیپس
-100دانشگاه آزاد اسالمی -واحد الکترونیک
 -101شرکت سیمان فارس و خوزستان
 -102شرکت تجارت علوفه شرق
 -103شرکت آذر پاد نگار
 – 104شرکت کاله
 -105شرکت پنبه ریز
 -106شرکت ماشین سازی یاقوت تبریز
-107شرکت ابنیه سازان کسری

 -108شرکت پخش سراسری ایران – شیرین عسل
 -109شرکت افق انرژی ایرانیان
-110شرکت ترابر بار شرق
 -111شرکت رامک خودرو
 -112شرکت نامی استیل
 -113شرکت صدر دریا
 -114شرکت تی پی ام
-115شرکت بیمه ما
 -116شرکت فراب
 -117شرکت طلوع تجارت
 -118شرکت فوالد امیر
 -119شرکت پایا افزار فلز
 -120شرکت تسنیم تجارت فردا
-121شرکت بهروزان ماشین
-122شرکت پتروشیمی بوعلی سینای همدان
 -123شرکت تدبیر گستران ایران اپس
 -124شرکت پابدانا
 -125انتشارات بنی هاشم
 -126شرکت صبا تجهیز ایرانیان
 -127شرکت بهان کیمیا
 -128شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران
*.کلیه محصوالت با شرایط تعیین گردیده به مدت یکسال گارانتی و  3سال خدمات پس از فروش می باشد.
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