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 )جوشی و پیچ و مهره ای( سنگین فلزی سبک و اجرای انواع سازه های فعالیت : زمینه
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مفتخر به خدمت گذاری روز افزون و توسعه ، صلیب سازهتیم به لطف و یاری پروردگار و تالش بیش از پیش تمامی اعضای 

 ازه های فلزی کشورمان هستیم.فعالیت های خود در جهت پیشرفت صنعت س

با ، تجهیزات حمل و نقل و تجهیزات نصب به طور یکپارچه و فلزیبا در اختیار داشتن تجهیزات روز صنعت سازه  صلیب سازه

  در پیشبرد ضمنی توانسته ایم بدون نیاز به غیر بوده و به همین دلیل  مدیریت واحد، قادر به اجرای سازه های سنگین فلزی

ی مربوطه می باشد، از پیش رو تاخیر در اجرا و افزایش هزینه هامشکالت قابل توجهی را که همواره موجب پروژه های خود 
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