
 ايران كوماكس                                                                                                                   نامهمعرفي 

  

محصوالت شروع كرده و در حال حاضر با نيم قرن سابقه در توليد  1968كره فعاليت خود را در صنعت الكترونيك از سال  COMMAXشركت 
كشور دنيا  120ارتباطي يكي از پيشگامان سيستم هاي هوشمند خانگي در سطح جهان شناخته مي شود و محصوالت آن به بيش از  ‐حفاظتي

  صادر مي گردد.

،  داخلي ، درب بازكن هاي تصويري رنگي ، ارتباطباطي ( سيستم خانه هاي هوشمندارت -ايران كوماكس نماينده رسمي سيستم هاي حفاظتي
و عالوه بر ارائه محصول كره در ايران مي باشد   COMMAXسيستم احضار پرستاري ، قفل هاي ديجيتال و... ) شركت،  دوربين هاي مدار بسته

  نيز عرضه مي دارد.، راهكارهاي تجاري را  نهايي

نموده  COMMAX شركت محصوالت اقدام به واردات  آغاز و با هدف افزايش رضايت مشتريان تنها 1378فعاليت خود را از سال ايران كوماكس 
مايندگي نها  دهاز طرف ديگر، وجود  .مي كند متعدد خود به مشتريان ارائه ندگي هايدر نماي ، و غير قابل رقابت كيفيتي عاليو اين كاال ها را با 

 هاي ويژهسرويسعنوان يك پيشگام در ارائه خدمات و ه اين شركت را ب ر،در سراسر كشور، به همراه ضمانت معتب خدمات پس از فروش مركز و
  .، به همگان معرفي نموده است به مشتريان خود

طراحي و فناوري را همراه با كيفيت برتر در ايران در اختيار مي گذاريم تا همپاي سياست هاي  ، مجموعه اي از نوآوريافتخار ما اين است كه 
و  به شمار آورد  COMMAX، بلكه بعنوان عضوي از خانواده بزرگ ا به عنوان مصرف كنندگان، مشتريان را نه تنه COMMAXجهاني شركت 

و در اين مسير موفق به ورود به باشگاه طاليي هاي شركت  همواره سعي نموده شعار نوآوري در خدمت ارزش هاي انساني را تحقق بخشد
COMMAX  ميالدي شده است. 2013در سال  

  مي توان به موارد زير اشاره داشت : س در سال هاي اخيريران كوماكم شده توسط شركت ااز جمله پروژه هاي انجا

  

  سال اجرا  تعداد واحد  محل پروژه  شهر  نام پروژه  رديف
  1389  888      درياچه چيتگر( خليج فارس )  تهران  رسا  1
  1389  280  درياچه چيتگر (خليج فارس )  تهران  قائم  2
  1393  136  شهرك سهند  تبريز  سهند  3
  1392  114  انتهاي اتوبان همت غرب  تهران  2و  1پرديس   4
  1393  102  شهرزيبا  تهران  1سهند   5
  1392  90  شهرزيبا  تهران  دلسا  6
  1393  84  شهرزيبا  تهران  آل يحيي  7
  1388  83  جهانشهر  كرج  فرهنگيان   8
  1390  76  جهانشهر  كرج  نگين  9
  1391  56  الهيه  تهران  الهيه  10
  1393  54  بلوار تعاون  تهران معصومه (س)حضرت   11
  1392  52  جماران  تبريز  جماران  12
  1390  50  اسكو  اسكو  اسكو  13

  


