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Bostanchi Industrial Group

Best Solution for Ventilation

هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر      آرام تر از آهو بی باك تر از شیرم

هر لحظه که می کوشم در کار کنم تدبیر     رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر

موالنا





گروه صنعتی بستانچی

ی،مهندسفنی،هايواحدتوسعههدفباوخودهايمجموعهزیرتمامیتوانبرتکیهبابستانچیصنعتیگروه
.استکردهفعالیتبهشروعالمللیبینبازارهايبهدستیابیهمچنینوبازرگانی

باهمچنینوهواکشوفنانواعتولیدصنعتدرخودسالهپنجاهتجربهبرتکیهبااکنونهمبستانچیصنعتیگروه
،طراحیاي،مشاورهخدماتارائهآمادهتهویهبامرتبطهايزمینهتمامیدرزبدهکارشناسانفنیدانشاستفاده
Totalصورتبهاندازيراهونصبتامین، Solutionباشدمی.

:بهیتوانممیشوندعرضهایراندرانحصاريبصورتیاوتولیدکهبستانچیصنعتیگروههايبرندمجموعهجملهاز

TBL)زاراللهبرقتجارت،(Damandeh)دمنده Co.)،Soler and Palau،اسپانیاAironn،ترکیهMyAir
.شوندمیمعرفیآنهاازبرخیادامهدرکهکرداشارهفرانسهEcoVentوانگلستان



Brands….



گروه صنعتی بستانچی
فنتولیدسابقهسال50ازبیش

خاورمیانهدرفنتولیدسایتبزرگترین
فنمدل5000ازبیشتنوع

کشورسراسردرنمایندگیگستردهشبکه

Total)جامعصورتبهتهویهراهکارارائه Solution)

مهندسیوفنیخدماتومحصوالتگستردهصادرات
شهرسازيومسکنراه،تحقیقاتمرکزتاییدمورد

محصوالتتولیددرالمللیبینمطرحهايبرندباهمکاري



اسپانیا در ایرانS&Pنماینده انحصاري 
ایراندرمیالدي2014سالازانحصارينماینده

میالدي1951سالازS&Pشرکتتاسیس
دنیادرفنانواعهايتولیدکنندهبزرگترینازیکی

محصوالتتنوعنظرازدنیادریکرتبهداراي
دنیامختلفنقاطدرنماینده60وتابعهشرکت33کارخانه،25داراي



.TBL Coشرکت تجارت برق الله زار 

1395سالازشرکتتاسیس
وددمدیریتمثبت،فشارهايسیستمکنترلتابلوانواعاجرايوتامینساخت،طراحی،
...وهاپارکینگ
دودمدیریتوتهویههايسیستمانواعاندازيراهواجرانصب،

حریقاطفاواعالمهايسیستممشاوره
پارکینگیهايپروژهدودتستانجام



ترکیه در ایرانAironnنماینده انحصاري 
ایراندرمیالدي2019سالازانحصارينماینده

میالدي2011سالازAironnشرکتتاسیس
اسپانیاApplusآزمایشگاهتاییدمورد

خاورمیانهدرAMCAتاییدموردآزمایشگاهتنهادارنده
ترکیهدرتونلیوانفجارضدحریق،ضدهايفنانواعکنندهتولیدبزرگترین

ترکیهدر(R&D)توسعهوتحقیقمرکزترینپیشرفته



انگلستانMyAirمحصوالت 
شرکتوبستانچیصنعتیگروهمدیرانبینکهمشترکینشستطی

MyAirریکشعنوانبهبستانچیصنعتیگروهشدبرگزارانگلستان
.گردیدانتخابخاورمیانهدرانگلستانMyAirتجاري

راهاببستانچیصنعتیگروهمشتركايتفاهمنامهانعقادباهمچنین
طیفانگلستانMyAirلیسانستحتجدیدتولیديخطوطاندازي
هعرضوتولیدخاورمیانهوایرانبازاربرايراخاصمحصوالتازوسیعی
.کردخواهد



EcoVentمحصوالت 

وصادراتیبازارهايتوسعههدفباEcoVentمحصوالت
استفادهابوالمللیبینهاياستانداردبروزترینبرمنطبق

وهفرانسدرمستقرطراحیمرکزمهندسیوفنیتواناز
وطراحیبستانچیصنعتیگروهR&Dتیمهمچنین

.استشدهتولید



زمینه هاي 
کاري گروه 

صنعتی 
بستانچی

مترووتونل

صنایع
میپتروشیونفت،گاز

صنعتی

سیستم هاي هوشمند
تخلیه و کنترل دود

فشار ها، پارکینگ
م مثبت راه پله، آتریو

ها و فضا هاي تجاري
تامین فن هاي دستگاه هاي

تهویه مطبوع و تبرید

ساختماندرتهویهتجهیزات
...واداريمسکونی،هاي



دودسیستم تهویه و تخلیه 
گروه صنعتی بستانچی

تولید کنندهاولین
ضد حریق فن ها و جت فن هاي

تونلی و پارکینگی در کشور



حضور محصوالت متنوع این گروه در وندور لیست سازمان آتش نشانی



تهویه پارکینگ ها
تزریقلیاتعمبایستمیونداردوجودطبیعیبصورتهواتخلیهامکانبازنیمهیابستههايپارکینگدر

همیندر.شودانجاممکانیکیبصورتنقطهدواینمابینجریانایجادوآلودههوايخروجتازه،هواي
هاينهساماعملمالكضوابط“عنوانتحتضوابطیتدوینبهاقدامنشانیآتشمحترمسازمانراستا

آنهاايهزیرزمینتعدادکههاییساختمانکلیهآن،طبقکهاستنموده”دودکنترلوتخلیهتهویه،
.باشندمیدستورالعملاینشرایطاجرايبهملزمباشد،بیشتروطبقهسه
کههواهتخلیوهواتامینهاىفنوفنجتانواعتولیدبهاقدامبستانچیصنعتیگروهراستاهمیندر

ارائهیوژسانتریفوآکسیالنوعدودرهافنجتاین.استنمودهباشندداشتهراباالدماىدرکارقابلیت
تلفمخشرایطباوبزرگابعاددرزمینهایندرنیازموردآکسیالهاىفناستذکربهالزم.گردندمى

.باشدمىتامینقابلاستانداردکامالصورتبهبستانچیصنعتیگروهتوسط



برخی از پروژه هاي این شرکت

پروژه بام نیایش
پروژه آواسنتر

پروژه روبان نور
)انتاسیسات دریایی ایر(پروژه مهر 



برخی از پروژه هاي این شرکت

پروژه بیمارستان ناظران مشهد
پروژه بیمارستان عسگریه اصفهان

مشهدپروژه ستاره شهر 
پروژه تندیس زنبق



برخی از پروژه هاي این شرکت

پروژه رزمال
پروژه مگاپارس
پروژه سدروس

پروژه شهید خرازي



سیستم مدیریت دود در تونل ها
بسیارخودروهادراحتراقازحاصلگازهايخروجوتازههوايتامینبرايروشیعنوانبههاتونلتهویه

نتامیجهتتهویهسیستمندارد،وجوداحتراقازحاصلگازهايکهمتروهايتونلدرحتی.استمتداول
ازهتازهوايتامیننیزهاطرحتمامیمبناي.استالزماضطراريشرایطدردودتهویههمچنینوتازههواي

ازهواجابجاییباطولیهايسیستمدرهافنجت.باشدمیدیگربخشیازآنتخلیهوتونلازبخشی
.گردندمیتونلازدودیاوهايآلودگیتخلیهوحرکتباعثتخلیهنقطهسمتبههواتامینسمت

کهواهتخلیهوهواتامینهاىفنوفنجتانواعتولیدبهاقدامبستانچیصنعتیگروهراستاهمیندر
مىارائهرادیالوآکسیالنوعدودرهافنجتاین.استنمودهباشندداشتهراباالدماىدرکارقابلیت
توسطمختلفشرایطباوبزرگابعاددرزمینهایندرنیازموردآکسیالهاىفناستذکربهالزم.گردند
.باشدمىتامینقابلاستانداردکامالصورتبهدمندهشرکت



تولید انواع فن هاي تونلی

بازدید دکتر پورهاشمی از سازمان مهندسی و عمران شهرداري تهران



افتتاح ایستگاه مترو مولوي
با حضور شهردار تهران، رییس شوراي شهر و مدیران قطار شهري تهران 



افتتاح ایستگاه مترو مولوي
هاي تولیدي گروه صنعتی بستانچیفن 



هاي ملی وتولیدات مطابق با استاندارد 
بین المللی



طیف گسترده اي از مشتریان 
حقیقی و حقوقی



همکاري در بسیاري از پروژه هاي ملی



با تشکر از توجه شما
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