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از دو دهه  با بیش  این حوزه و  از متخصصان و کارشناسان کارآزموده و مجرب  با بهره گیری   ، شرکت آپادانا تجهیز آراز 
تجربه در زمینه ی مشاوره، طراحی و تجهیز انواع آشپزخانه های سنتی - صنعتی،  فست فود و کافی شاپ، اقدام به تولید انواع 

تجهیزات، جهت دستیابی به اهداف ذیل نموده است:

بهینه سازی مصرف سوخت متناسب با شیوه و روش های صحیح مصرف
ارتقا و افزایش سطح کیفی طبخ و پخت 

کاهش ضایعات مواد غذایی
ارتقای سطح بهداشت انواع فضاها و دستگاه های تولید مواد غذایی

مکانیزه نمودن سیستم طبخ 
کاهش متناسب نیروی انسانی

افزایش چند برابری ظرفیت پخت نسبت به محصوالت مشابه در بازار با حفظ کیفیت طبخ محصوالت
استفاده بهینه از فضای آشپزخانه با رعایت نکات، ضوابط و استانداردهای فنی  و مهندسی 

با توجه به ورود مهندسین طراح و کارشناسان علم تغذیه به چرخه ی صنعت تولید آشپزخانه های صنعتی و همچنین رعایت 
استانداردهای  ایمنی  در تمامی زمینه های کنترل  کیفی و موازین بهداشت محیط، صنعت فضاهای پخت و آشپزخانه ها  در 
طی سالهای اخیر با تحول و تغییرات اساسی و مثبتی در راستای خدمت رسانی صحیح به کاربران و مصرف کنندگان مواجه 

گردیده است. 

 به منظور دستیابی به این مهم، اولویت اول، ایجاد نظم و ساختار مناسب در چینش فضاها و تجهیزات بوده که به تجربه اثبات 
گردیده  مهمترین رکن در باال بردن راندمان کیفی و کمی هر آشپزخانه ای می باشد. 

از این رو شرکت آپادانا تجهیز، با بهره گیری از کادر متخصص و مجرب در چند مرحله فرایند کاری خود را به انجام می رساند. 

مرحله اول : پس از بازدید میدانی از فضای پروژه  توسط کارشناسان فنی و مجرب، طراحی توسط تیم مهندسی شرکت در 
تمامی بخشهای مختلف مانند بارانداز، انبار، سردخانه، آماده سازی، پخت، پورسیون، شستشوی ظروف و غیره با رعایت باالترین 
استانداردهای علمی، فنی، مهندسی و بهداشتی صورت می پذیرد. شایان ذکر است تنوع منوی غذایی و ظرفیت پخت دو رکن 

اصلی طراحی و چیدمان  به حساب می آیند.

مرحله دوم : پس از تایید نقشه های چیدمان توسط کارفرما، مهندسین این شرکت اقدام به ارائه نقشه های جزئیات اجرایی 
تاسیسات مکانیکی و الکتریکی شامل مسیر لوله های آب و گاز به همراه توان مصرفی گاز هر دستگاه برمبنای واحدهای استاندارد 
و ضرایب اختصاصی، فاضالب و شبکه آبرو ، جانمایی دقیق محل قرارگیری پریزها وهمچنین توان مصرفی دستگاه ها می نمایند. 
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* خدمات طراحی و مشاوره:   

 -   بازدید از محل پروژه )سایت ویزیت( و ارائه مشاوره 

 -   برداشت پالن محیط آشپزخانه و قسمتهای مرتبط با آن نظیر بارانداز، سردخانه، انبار، پخت و... 

 -    ارائه نقشه تیغه چینی قسمتهای مختلف آشپزخانه

 -    چیدمان تجهیزات مورد نیاز بر اساس منو و ظرفیت پخت

 -    تنظیم و ارائه مشخصات فنی هر یک از تجهیزات با توجه به اولویتهای کارفرما در خصوص خرید کاالهای سرمایه ای و ارائه 
      مناسب ترین پیشنهاد پیرامون مورد مذکور

 -    ارائه نقشه های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

 -    نظارت بر اجرای دقیق و صحیح تاسیسات توسط تیم کارشناسی

* دکوراسیون:

شرکت آپادانا تجهیز در راستای اجرای کامل پروژه ها از ابتدا تا انتها، اقدام به استفاده از تیم طراحی معماری و دکوراسیون 
داخلی خود با شرح خدمات ذیل نموده است:

طراحی معماری و معماری داخلی در مراحل فاز صفر، ۱، ۲ و ۳ مشتمل بر:

- مطالعات امکان سنجی، مکان یابی، جانمایی، ظرفیت سنجی و ... پروژه ها

- برآورد هزینه های پیش روی پروژه

- برآورد زمان دستیابی به پروژه با توجه به مواردی همچون ساختار و بستر پروژه

نحوه ی  ها، سیستم سیرکوالسیون،  تیغه چینی  فضاها،  ) جانمایی  فضاها  تمامی  معماری  پالنینگ  کامل سیستم  - طراحی 
پیمایش در فضاها و ... (

- طراحی کامل نماها به همراه سیستم نورپردازی

- طراحی، نظارت و اجرای تمامی فضاهای ساختمانی به غیر از بناهای خاص ) بیمارستان، فرودگاه، نیروگاه و ... (

- طراحی و اعمال تغییرات سازه ای شامل ارائه سیستم های جدید سازه ای و ساختمانی، جابجایی دیواره ها، سقف ها و تیغه 
چینی ها ) در صورت امکان (، تغییر سیستم سازه الحاقی

- طراحی کامل انواع فضاهای سبز داخلی و خارجی به همره طرح کشت، سیستم آبیاری و نورپردازی.

- طراحی انواع سیستم نور پردازی و روشنایی مبتنی بر هویت و ساختار پروژه

- طراحی انواع مبلمان های داخلی و خارجی مشتمل بر نشیمن ها، میز، صندلی، چراغ ها، ساعت، کانتر، فالور باکس ها، فضاهای 
سرویس دهی و... 

- طراحی سیستم تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع

- طراحی لباس های فرم، منوهای غذایی، تبلیغات بروشورها، لوگو، هویت برندینگ و...

- گزینش مصالح و متریال ها و در صورت نیاز ساخت مواد و متریال مبتنی بر پروژه
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* لیست برخی از پروژه های انجام شده: 

طراحی و تجهیز آشپزخانه و خط سلف سرویس باشگاه شماره ۱ شرکت ملی نفت - تهران

طراحی و تجهیز هتل ۵ ستاره رسپینا - الهیجان

تجهیز باشگاه قیطریه شرکت ملی نفت )مرکز همایشهای تخصصی( - تهران

تجهیز سازمان انرژی اتمی - تهران  

تجهیز آشپزخانه گمرک ایران - تهران

طراحی و تجهیز کیترینگ امام رضا )ع( - تهران

طراحی و تجهیز آشپزخانه کارخانه فوالدین ذوب - آمل

طراحی و تجهیز فست فود و کافی شاپ سی ساید - رویان

تجهیز آشپزخانه دانشگاه - زابل 

تجهیز حسینیه حضرت ابوالفضل - دماوند

طراحی و تجهیز کیترینگ گیالنه - الهیجان

طراحی و تجهیز کیترینگ چای و چاشت -  کرج 

طراحی و تجهیز رستوران چوچاق - رویان

طراحی و تجهیز فست فود رویان برگر- رویان 

طراحی و تجهیز فست فود رویان سوخاری - رویان

طراحی و تجهیز فست فود المپیک - تهران

طراحی و تجهیز رستوران سنتی آذری - تهران 

طراحی و تجهیز رستوران پاییزان - تهران

طراحی و تجهیز رستوران ناب - رشت 

طراحی و تجهیز فست فود سوپر استار - ارومیه 

طراحی کامل پروژه ی مجتمع دنیای آرزو - ساری

تجهیز رستوران باغچه مینو - کرمانشاه

تجهیز رستوران سر کباب - کرمان

تجهیز رستوران باتیس - نور

تجهیز فست فود کیو اف سی - بندرعباس
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طراحی و تجهیز آشپزخانه شرکت مکین دریا - تهران

تجهیز رستوران میالد - دماوند

طراحی و تجهیز آشپزخانه رستوران جیالرد - دماوند

طراحی و تجهیز سوپر پروتئین آذرکیش - بهبهان

طراحی و تجهیز فست فود آسمان - ارومیه

طراحی و تجهیز فست فود چیکن لند - سیرجان

طراحی و تجهیز فست فود، رستوران و تاالر ایرانیان - بم

تجهیز آشپزخانه حوزه علمیه - زاهدان

طراحی و تجهیز کیترینگ شعبه ۲ میزبان - آمل

طراحی و تجهیز کیترینگ شعبه ۳ میزبان - آمل

تجهیز کبابی شمرون - تهران

تجهیز آشپزخانه تندگویان شرکت ملی نفت ایران - تهران

تجهیز رستوران سفیر - دماوند

تجهیز رستوران گل گندم - دماوند
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هود سفارشی

سانتریفیوژ صنعتی

هود مرکزی

هود باکسی

هود دیواری
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کباب پز ریلی

دیگ چلوپز

کباب پز گازی 

دیگ خورش پز

تابه گردان
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گریل تخت)روغنی( رومیزی سایز 60 و 90

اجاق گاز رومیزی دو شعله

فر کانوکشن

گریل زغالی رومیزی سایز 60 و 90

اجاق گاز رومیزی چهار شعله

فر بخارپز ایستاده

پلوپز دو ردیفه
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اجاق گاز 4شعله فردار و ساده دم کن برنج تک و دوخانه

پلوپز سه ردیفه ساده/کوره دار

پاستا پزفر دیزی پز

پلوپز دو ردیفه پلوپز چهار ردیفه ساده/ کوره دار
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ظروف سلف سرویس استیل
انواع ظروف بنماری

کانترگرم روبسته

گرمخانه غذا

دستگاه شرینک پک
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شف اینگ دیش مستطیل درب دارشف اینگ دیش سوپ و خورش استیل

شف اینگ دیش مستطیلشف اینگ دیش گرد استیل

بنماری گرم رومیزیسوپ گرم کن برقی
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خط کامل سلف سرویس

ساالد بار

ساالد بار
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ترولی بنماری ساده استیل

ترولی سه طبقه استیل

ترولی دو طبقه گود استیل

ترولی حمل ترموس

ترولی گرم بنماری

ترولی گرم بیمارستانی
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سینک کابینت دار

سینک سه لگنه استیلسینک دو لگنه استیل

سینک تک لگنه استیل

میز کار ظروف برگشتی

وان شستشو استیل
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میز کار با رویه پلی اتیلن

میزکار استیل کنار

وان چلو صاف کنی استیل

میزکار با رویه چوب

میز کار استیل وسط

میزکار متحرک



1616

کنده زیر ساطور پلی اتیلن/ چوبی

شبکه آبرو استیلکاهو خشک کن

میز برنج پاک کنی

پاتیل خیساندن برنج
آبچکان سیار
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 بستنی ساز

یخ در بهشت ) فالوده ساز(
شربت سرد کن

آب پرتقال گیر

آبمیوه گیر صنعتی ایرانی

وافل ساز

پمپ سس
ظروف پخت پیتزا

یخچال شو کیس
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گل خامه زن
اسپرسو ۳/۲/۱ گروپ

میلک شیک ساز تک و سه خانهبلندر صنعتی) کاوردار و بدون کاور(

سماور گازی/برقی شیر و شیرکاکائو گرم کنآسیاب قهوه



1919

شوت پیتزا و همبرگر

فر پیتزا ریلی

شوت سیب زمینی

فر پیتزا صندوقی

تاپینگ پیتزا و ساندویچ

 سرخ کن دو سبده
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دستگاه پخت مرغ سوخاری)هنی پنی(

سس زن مرغ سوخاری )مرینیتور(

گرمخانه دیجیتال مرغ سوخاری

پودر زن مرغ سوخاری)بردینگ(

گرمخانه رومیزی مرغ سوخاری
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 دستگاه پخت کباب ترکی

هات داگ پز گازی 

دستگاه مرغ بریان) 8/6/4 سیخ(

توستر

هات داگ پز لوله ای
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ساندویچ میکر

 خمیر پهن کن

همبرگر زن دستی

همبرگر زن اتوماتیک

ساالماندر ایرانی

ساالماندر خارجی
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سبزی خرد کن سطلی

قوطی باز کن رومیزی

پوست کن ایستاده خارجی میکسر با دیگ استیلپوست کن ایستاده ایرانی

خمیرگیر

سبزی خرد کن بشقابی

چاقوی برش کباب ترکی
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کاتر مرغ

خالل کن ایرانی RG 200 خالل کن هالد 

کالباس بر

RG 400i خالل کن هالد

خالل کن امگا مستر

دستگاه سیخ گیر کباب
سلفون کش
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چرخ گوشت ۳۲-4۲ تسمه ای

چرخ گوشت ۲۲ ایتالیایی

چرخ گوشت ۳۲-4۲ گیربکسی ایرانیچرخ گوشت 4۲ گیربکسی ایتالیایی

چرخ گوشت ۳۲ گیربکسی ایتالیایی

اره استخوان بر
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ترازوی دیجیتال کابینت ایستاده استیل درب کشویی/لوالیی

باسکول دیجیتال

کابینت زمینی استیل درب کشویی/لوالیی کابینت دیواری استیل درب کشویی/لوالیی
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 چلیک زباله استیل

ترولی عمومی حمل بار

ترولی حمل سیخ کباب آمادهطبقه بندی حمل بنماری چرخدار

ترولی حمل دیگ
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قفسه ظروف تمیز استیل

قفسه ظروف بزرگ استیل

قفسه بندی انبار استیل

سکوی نگهداری برنج

قفسه بندی چهار طبقه استیل

قفسه مشبک استیل
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فریزر صندوقی 6/4/۲ درب

سردخانه بیمارستانی

یخساز ایتالیایی

آب سردکن 4/۳/۲/۱ شیر

یخچال/ فریزر رویه میز کار

یخساز ایرانی
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یخچال ایستاده دو درب شیشه ای

سردخانه زیر صفر و باالی صفر

یخچال ایستاده تک درب شیشه ای

یخچال ایستاده دو درب استیل یخچال ایستاده تک درب استیل

شیر آب )شاور( 
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سیخ شور حلزونی ماشین ظرفشویی زیر کانتری

ماشین ظرفشویی ریلی اتوماتیک

ماشین ظرفشویی ۱۲00 بشقابه

شیر آب )شاور( 
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لباسشویی صنعتی

اتو پرس

خشک کن صنعتی

دیگ بخار

ترولی البسه
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اسکرابر

جارو برقی صنعتی)وکیوم(

ترولی خانه داری

تی شو

پلیشر

ترولی خانه داری

سطل زباله چرخدار




