
 شرکت سرام نمای آذربایجان 

با هدف انتقال جدیدترین تکنولوژی روز و تعهد به پیشرفت صنعت ملی جهت محصوالت گرمایشی،      
حرکت به سوی تولید پکیج دیواری آلتای را آغاز کرد. این شرکت در فرصت کوتاهی موفق شد به همت 

واری را با کیفیت کامالً متفاوت، وارد جمعی از جوانان کوشا و متخصص ایرانی محصول پکیج شوفاژ دی
و این آغاز مسیری بود که این شرکت در آن گام نهاد و رفته رفته  چرخه تولیدات صنعتی داخلی نماید

توانست به مقصد ارزشمند و هدف واالی خود نزدیکتر شود. بنابراین با پاسداشت فرهنگ و عناوین 
 ری به معنای کوه زرین است.ایرانی نام آلتای را برگزید، که به زبان آذ

 با نموده فعالیت به شروع کشور صنعت اعتالی راستای در شمسی 8731 سال در صنعتی گروه این      

 آذربایجان، خطه در عزیزمان کشور مجرب مهندسین از گروهی آذربایجان نمای سرام شرکت تاسیس

این متخصصین زبده در سالهای اخیر  اجماع که نهاده دنیا روز آوری فن گسترش راستای در موثر گامی

تحت عنوان گروه صنعتی آلتای و به یاری خداوند منان نقطه عطفی در آغاز بهار تولیدات داخلی در 

زمینه تولید نسل سوم سیستمهای مهندسی گرمایشی و امنیت الکترونیک، از جمله تولید پکیج شوفاژ 

صوالت جانبی مربوطه بوده و توانسته گامی و مح آلتایو  آلپروسو  روبلودیواری تحت برندهای 

مؤثر در جهت خودکفایی و رشد اقتصادی کشور بردارد. و این آغاز مسیری بود که گروه صنعتی آلتای را 

به هدف واالی خود رسانیده و با پاسداشت فرهنگ نوین ایرانی نام آلتای را در تولید پکیچ شوفاژ دیواری 

یجانی به معنای کوه زرین است. لذا شایان ذکر است بر پایه اصول و برگزیده که به زبان ترکی آذربا

اخالق مهندسی و در قبال احساس مسئولیت اجتماعی، مفتخریم که شما را با بی نظیرترین محصوالت 

تولیدی خود آشنا نموده و افتخار پشتیبانی حرفه ای و خدمات رسانی جامع مشتریان را بر اساس 

می خود داشته باشیم. نهایتاً این شرکت اعالم می دارد، با سعه صدر حاضر به چهارچوبهای مدیریتی عل

ارائه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خود به تمامی دست اندرکاران، صاحب نظران و فعاالن صنایع 

 مربوطه جهت افزایش بار علمی کشور می باشد.


