سابقه أعمال يوني فينت
الشـركة

المشارٌع التً تم تنفٌذها

المقاولون العرب –فرع المعادي

تورٌد مراوح أكادٌمٌه الشرطه

General International

تهوٌه مراوح فٌال درٌم

Major CO

تورٌد مراوح البنك المصري لتنمٌه الصادرات وتحهٌز فرع أسٌوط

القطامٌه لآلستثمار العقاري

تورٌد مراوح القطامٌه لآلستثمار العقاري

الشرق اآلوسط للهندسه والتكٌٌف

تورٌد مراوح مول )  ( B&Dشٌراتون

االوائل للتكٌٌف

تورٌد مراوح مشروع ماي هوم

شركه اآلمانه للهندسه والمقاوالت

تورٌد مراوح لشركه فٌلٌب مورٌس بالتجمع الخامس

اآلفق للمقاوالت

تورٌد مراوح Mall Kidzania

شهد آٌر

تورٌد مراوح خٌر زمان –فرع حدائق اآلهرام

شركه البنا

تورٌد مراوح المبنً اآلداري لشركه البنا – العبور

مكتب اآلستشارات الهندسٌه د .رمضان نعمان

تورٌد مراوح مشروع بلبٌس

Maffco CO

تورٌد مراوح نادي شبرا -ق.م

المقاولون العرب –فرع طموه

تورٌد مراوح محطه مٌاه ابنً بٌتك

شمس للمقاوالت

تورٌد مراوح كارٌبٌان البلوكات

الحمد للمقاوالت

تورٌد مراوح قصر عائشه فهمً بالزمالك

Grand Air CO

تورٌد مراوح مترو ماركت
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سابقه أعمال يوني فينت
تورٌد مراوح محطه كهرباء جبل الزٌت

المصرٌه االٌطالٌه –الستشاري صالح وحجاب

2 WIRES

تورٌد مراوح كارفور المنصوره

مول العرب

تورٌد مراوح مول العرب

Volta Egypt

Archblishopric Building

2 WIRES

EBE –Bank Head Quarter-New Cairo

Travco

Kite Center

Travco

Beach Club Almaza

جامعه القاهره

تورٌد مراوح مركز البحوث الزراعٌه

Hi-Tech

تورٌد مراوح New Giza

شرف للمقاوالت

تورٌد مراوح مطعم بلدٌنا

الحمد

تورٌد مراوح مستشفً قناه السوٌس مبنً الجراجه والباطنه

شروق للمقاوالت

تورٌد مراوح مستشفً الجالء العسكري

الجامعه البرٌطانٌه

تورٌد مراوح الجامعه البرٌطانٌه

Egy Pro

تورٌد مراوح وادي دجله

Pro Servies

تورٌد مراوح مشروع Hayat Club

الصباح

تورٌد مراوح مصنع الصباح للتعبئه وتصنٌع المواد الغذائٌه

شهد آٌر

تورٌد مراوح منطقه اآلقراص (د) شركه القاهره لؤلدوٌه
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سابقه أعمال يوني فينت
Union Technicals CO

مستشفً الدكتور عبد المنعم ابوالفتوح (فرع الدقً فرع زاٌد)

شركة blue Sky

تورٌد مراوح  Ostbergو Abbلمركب مٌس سمٌرامٌس

مطعم تٌامارٌا

تهوٌة مطعم تٌامارٌا  .بالمهندسٌن

شركة أرتك جروب

تهوٌة مطعم الخلٌج الصٌنً بالمهندسٌن

شٌراتون الجزٌرة

تورٌد شفاط زجاجً Aurora / Italy

فندق نورٌا شرم

تورٌد شفاط زجاجى  Aurora / Italyالخاصة بالتوسعات

مدٌنة جولف السلٌمانٌة

تورٌد شفاطات ومراوح السحب الخاصة بالقرٌة

إٌزٌس األقصر

تنفٌذ تركٌبات أعمال الصاج

فندق نوفوتٌل

تورٌد وتركٌب مراوح فندق نوفوتٌل /مطار القاهرة

مٌراتل للسٌاحة والفنادق

تركٌب وحدات و صٌانة التكٌٌف المركزي على الفندق العائم
الفاٌٌت

مصلحة وثائق السفر والجنسٌة

صٌانة معدات الحاسب اآللً

شركة مصر للطٌران

تورٌد وتركٌب مخارج الهواء لمكتب مبٌعات أسوان

شركة مصر للطٌران

تهوٌة مخزن مواد الدعاٌة واإلعالن بالمطار

شركة مصر للطٌران

تهوٌة مجمع بضائع العاشر من رمضان

شركة مصر للطٌران

تهوٌة غرف المحوالت بقطاع التدرٌب بالمطار

شركة مصر للطٌران

تهوٌة مخزن  120.311لؤلسواق الحرة داخل المنطقة
الجمركٌة بالمطار
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سابقه أعمال يوني فينت
تهوٌة مخزن الخامات الورقٌة ()3،4

شركة مصر للطٌران

تورٌد عدد  4مراوح  Axialماركة DYNAIR

شركة مصر للطٌران
شركة مصر للطٌران

تهوٌة مخازن األسواق الحرة بالغردقة

New Cooler CO

تورٌـد مـراوح  OSTBERGلمـركب سنوحً

New Cooler CO

تورٌد مراوح فندق سبورت

شركة Song Of Egypt

تورٌد مراوح OSTBERGو ABBلمركب زٌنة

شركة برادٌس العالمٌة لالستثمارات السٌاحٌة
والعقارٌة

تورٌد مراوح لقرٌة برادٌس – مرسى علم

شمس المركزى

قرٌة تاٌتنك – الغردقة

شمس المركزى

فندق انتركونتننتال – شرم الشٌخ

المجموعة الوطنٌة

فندق مارٌوت

تٌرانا لالستثمار السٌاحى

فندق سافوى – شرم الشٌخ

Travco

جراج مرسى علم

الصقر كول

قرٌة جراند روتانا  -شرم الشٌخ

نٌو تكنو تٌم

تهوٌة مركب

شمس  -اكتوبر

رٌجنسى شرم

شمس  -اكتوبر

فندق مورجن الند
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سابقه أعمال يوني فينت
Travco

فٌالت الجولف مكادى -الغردقة

سقارة للسٌاحة

الباخرة مونت كارلو

Jet

قرٌة بارادٌس

As Egypt

قرٌة سٌاحٌة  -الغردقة

Travco

كونراد -شرم الشٌخ  -الغردقة

شمس  -اكتوبر

ترافكو  -مرسى علم

شمس  -اكتوبر

دارالمدٌنة  -مرسى علم

شركة فالش كروسز

تورٌد مراوح )(Dynair-Italy) (Elta-England
( (Ostberg-Swedenللفندق العائم Magic 2

مستشفى الجهاز الهضمً

تورٌد فالتر لمستشفى الجهاز الهضمً

مستشفى طب وجراحة العٌون

تورٌد فالتر لمستشفى ومركز طب وجراحة العٌون

مستشفى الطوارئ

تورٌد فالتر لمستشفى الطوارئ

المعهد القومً للكلى والمسالك البولٌة

صٌانة  4غرف تبرٌد منهم غرفة المشرحة وغرفة حفظ
مجمدات

ممستشفى القصر العٌنً

صٌانة عدد  CHILLER 30بمستشفى القصر العٌنً

مستشفى القصر العٌنً

تورٌد فالتر لمستشفى القصر العٌنً

جامعة المنصورة

تنفٌذ أعمال تكٌٌف و التهوٌة بمستشفى األطفال

مستشفى الدولى التخصصى

تورٌد فالتر لمستشفى ) ( Bag Filter & Hepa Filter
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سابقه أعمال يوني فينت
مستشفى النزهة الدولً

تورٌد مراوح تهوٌة

مستشفى مصر الدولً

تشغٌل وحدات إنتاج المٌاه المثلجة و وحدات مناولة الهواء

معمل المصل و اللقاح

تورٌد مراوح

مستشفً غمرة العسكري

تورٌد مراوح ووحدة ترطٌب بالبخار( STEAM

)HUMIDIFIER
مستشفى اإلصالح اإلسالمً شبرا

تورٌد شفاطات  AURORAومراوح  DYNAIRاإلٌطالٌة

شركة أوتوكا لؤلدوٌة

تورٌد فالتر ( General Filter –Italy ) HEPA

جامعة المنصورة

تورٌد وتركٌب فالتر أبسلٌوت قسم العملٌات

جامعة المنصورة

تجهٌز غرفة الكمبٌوتر

New Cooler

تورٌـد مراوح مستشفـى القبـاري

Miraco

تورٌد مراوح مشروع مستشفى الطور

Miraco

تورٌد مراوح مشروع مستشفى رأس سدر

Miraco

تورٌد مراوح مشروع مستشفى الطور الحضرى

شركة الندى

تورٌد مراوح Axial Wall Mounted-DYNAIR-

Italyلمصنع سرنجات بالصالحٌة
HVAC

مصنع جلوبال نابى لالدوٌة –  6اكتوبر

مكتب مصر

مستشفى قنا

العصرٌة للهندسة

مستشفى االطفال – جامعة عٌن شمس
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سابقه أعمال يوني فينت
مصر للتكٌٌف والتبرٌد

شركة نوفارتس فارما( فالتر)

ٌونٌون اٌر

مستشفى مبارك – المركزى

شركة دلتا اٌجٌبت

مستشفى الدكتور حسنى السالب (دار الحكمة)

المقاولون العرب

تورٌد مراوح المركز الطبً للمقاولٌن العرب
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سابقه أعمال يوني فينت

محطات الكهرباء
الشـركة

المشاريع التي تم تنفيذها

هٌئه كهرباء مصر

تنفٌذ أعمال تكٌٌف غرف الكنترول محطة كهرباء أسوان

هٌئة كهرباء مصر

تورٌد وتركٌب وحدة تولٌد مٌاه مثلجة

هٌئة كهرباء مصر /أسوان

تورٌد مكثف فرٌون لماكٌنة كارٌٌر /سربنتٌنة مبرد هواء

محطة تولٌد كهرباء أسنـا

تورٌد وتركٌب وحدة تولٌد مٌاه مثلجة لمحطة كهرباء أسنـا

هٌئة كهرباء مصر

صٌانة صاالت الحاسب اآللً

هٌئة كهرباء مصر

تورٌد وتركٌب ( )2وحدة تكٌٌف مركزي لمحطة كفر الدوار

مٌراكو

تورٌد مراوح مشروع محطة كهرباء شمال القاهرة

شركة الكتروثروت

تورٌد وتركٌب مراوح  Eltaلمحطة كهرباء الالهون

اعمال محطات المياه
الشـركة

المشاريع التي تم تنفيذها

حسن محمد عالم

توسعات محطة التنقٌةالجرٌدة -اسٌوط

المقاولون العرب -مشروعات

عملٌة جزٌرة محمد وطناش
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سابقه أعمال يوني فينت
الشـركة

المشارٌع التً تم تنفٌذها

مدٌرٌة أمن القاهرة

تورٌد مراوح

مٌادٌن الرماٌة 6/اكتوبر

تورٌد مراوح )AXIAL FANS( ELTA

شركة موبٌنٌل

تورٌد  4مراوح  AXIALلمحطة رمسٌس

حسن محمد عالم

توسعات محطة التنقٌةالجرٌدة -اسٌوط

المقاولون العرب -مشروعات

عملٌة جزٌرة محمد وطناش

مدٌرٌة أمن القاهرة

تورٌد مراوح

مٌادٌن الرماٌة 6/اكتوبر

تورٌد مراوح )AXIAL FANS( ELTA

شركة موبٌنٌل

تورٌد  4مراوح  AXIALلمحطة رمسٌس

شركة اجـنتً

تورٌد وتركٌب وحدة ترطٌب بالبخار( STEAM
 )HUMIDIFIERلترطٌب مخزن السٌجار

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

تورٌد وتركٌب أعمال كهربائٌة ( الضغط المتوسط والمنخفض)

وزارة التعلٌم العالً

إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمكتب وزٌر التعلٌم العالً

مؤسسة األهرام الصحفٌة

تنفٌذ تركٌبات التكٌٌف المركزي للمبنى بأكمله بأجمالً  058طن
تبرٌد

وزارة الداخلٌة

تجهٌز صالة الحاسب اآللً بمطار القاهرة الدولً

الهٌئة القومٌة لالتصاالت

تورٌد وتركٌب أعمال تكٌٌف وصٌانة الحاسب اآللً بسنترال جلٌم

الهٌئة القومٌة للتأمٌن االجتماعً

صٌانة وحدات إنتاج المٌاه المثلجة

شركة اإلسكندرٌة للزٌوت والصابون

تورٌد عدد  4مـراوح  ABBمـودٌل GXAF-5-040

شركة نهضة مصر

تورٌـد عدد  2مروحـة  ABBمـودٌل GXAF-5-030
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سابقه أعمال يوني فينت
مصنع مٌبل للبوٌات

تورٌد عدد  2مروحة AXIAL

مصنع نسٌج وجدى مؤمن

تورٌد عدد Spining disk atomizers30 kg/hr 4

أبناء حسن عالم

تورٌد مراوح  ABBلمصنع اٌدٌال بالعاشر من رمضان

المجموعة الوطنٌة

تورٌد مراوح  Ostbergلشركة Clickبالعاشر من رمضان

أبناء حسن عالم

تورٌد مراوح مشروع سٌد دروٌش باإلسكندرٌة

شركة الندى

بنك باركلٌز فروع ( أسٌوط – طنطا-الدقى-شبرا

شركة نٌوكـولر

تورٌد عدد  22مروحة لقسم الكٌمٌاء النووٌة بانشاص

شركة نٌوكـولر

تورٌد عدد  66مروحة لجناح األمٌرات باإلسكندرٌة

شركة مصر كوول

تهوٌة مصنع بوٌات باكٌــن

الدواوٌن

تهوٌة محالت الدواوٌن بطنطا

الجوادى

تهوٌة محالت الجوادى بالقاهرة

أسٌك

تورٌد و تركٌب مراوح تهوٌة

ٌونٌون اٌر
شركة حلوان للصناعات غٌر
الحدٌدٌة

مجمع مصانع ٌونٌون اٌر -مدٌنة 6اكتوبر
تورٌدعدد ( )58مروحة شفط

شركة هلكون لالنشاءات

مشروع الكان لالتصاالت

شركة دٌتاك

مصنع شركة زٌنة لصناعة الورق الصحى -مدٌنة العاشر

شركة طٌبة

نادى البنك االهلى  -االسكندرٌة
دار الحرس الجمهورى

شركة سٌزون كول
المركز المصرى للتجارة

سفن ستارز مول -القاهرة الجدٌدة

انترٌد

المدرسة االنجلٌزٌة -المٌراج

كابسى للدهانات

نهوٌة مصنع الشركة

سوٌس باك للطباعة والتغلٌف

تورٌد وتركٌب نظام التهوٌة لعنبر اإلنتاج الرئٌسى ( )6
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سابقه أعمال يوني فينت
الٌكون لخدمات الكهرباء

جنرال موتورز

جرٌدة االهرام

جامعة االهرام الكندٌة

البنا للمقاوالت

المركز الثقافى – ببنى سوٌف الجدٌدة

النٌل الهندسٌة للتبرٌد

مصنع عصفور – اسكو

2wires

بنك عودة  -العبور

البركة

كوكاكوال  -مدٌنة نصر

الٌكون

المعهد القومى الالورام

مترو ماركت

مترو ماركت  -بورسعٌد

2wires

البنك االهلى المتحد -الشالالت

البركة

كوكا كوال  -طنطا

الٌكون

جنرال موتورز

البركة

كوكا كوال  6-اكتوبر

روٌال لصناعة السٌرامٌك

تهوٌة المصنع

جراند اٌر

مترو ماركت  -مصر الجدٌدة

القومٌة لالسمنت

تهوٌة المصنع

حلوان لمحركات الديزل

تهوية المصنع
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