
 
 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 شرکت نوآوران اندیشه آرمانی

 

 
 تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان

 سرویس.میدان امام حسین.بلوارشهید بهشتی.نرسیده به میدان مهدیه.ساختمان آنی یزد  

 :  تلفن

 
-      035-36286473 

 www.aniservice.ir : وب سایت

      035-3143 

 info@aniservice.irایمیل : 

 )آنی سرویس(
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آنی سرویسشرکت   
      

 
 

   

   شرکت آنی سرویس

 

 مشکالت نصب تجهیزات مکانیکی )شامل پکیچ ، اسپلیت ، فن کوئل و...( و رفعساعته در زمینه  ۲۴آنی سرویس یک مرکز پاسخگویی 

 ۲۴تاسیسات ساختمان می باشد . این مرکز با کمک کارشناسان آموزش دیده و مجرب خود به صورت شبانه روزی و  و خدمات 

در  31۴3شماره تماس چهاررقمی  .ساعته ، حتی در روز های تعطیل آماده پشتیبانی و ارائه خدمات به کلیه همشهریان می باشد

تاسیسات مکانیکی و در حوزه شکالت شهروندان عزیز در زمینه نصب و خدمات هر ساعت از شبانه روز اماده پاسخگویی جهت رفع م

 الکتریکی می باشد

 

 آنی  سرویس
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 ۲۴آنی سرویس یک مرکز پاسخگویی 

ساعته در زمینه خدمات و مشکالت 

تاسیسات ساختمان می باشد . این مرکز با 

کمک کارشناسان آموزش دیده و مجرب 

ساعته ،  ۲۴خود به صورت شبانه روزی و 

حتی در روز های تعطیل آماده پشتیبانی و 

 ..ارائه خدمات به کلیه همشهریان می باشد

 
 

 

 چرا آنی سرویس؟
 

در هر ساعت از شبانه روز می توانید 

بگیرید شماره تماس با ما تماس 

در هر ساعت از شبانه روز  31۴3

اماده پاسخگویی به شما همشریان 

 .باشد عزیز می

شرکت آنی سرویس با اعتقاد و باور 

مداری، به رسالت صداقت و مشتری

با تالش خود را برای ارائه خدمات 

کیفیت انجام داده و کیفیت تمامی 

خدمات ارائه شده را تضمین 

توانند نماید. مشتریان محترم میمی

اطمینان داشته باشند که خدمات 

ارائه شده شده دارای باالترین 

کیفیت توسط بهترین متخصصین 

 در هر زمینه انجام میشود

یکی از نیاز های اصلی و مهم مشتریان 

، پاسخگویی سریع و به موقع برای رفع 

مشکالت ایجاد شده می باشد . 

گمان، پس از تماس شما با واحد بی

پشتیبانی، کارشناسان این بخش که از 

ترین کارشناسان ترین و کارآزمودهدهزب

و متخصصان هستند، تمام تالش خود 

را برای برطرف ساختن سریع و پاسخ به 

موقع به مشکالت شما انجام خواهند 

 داد.

 

 تضمین کیفیت    پاسخگویی سریع   همیشه در دسترس   
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آنی سرویسخط مشی شرکت   

 

 پیام مدیر عامل

از بدو تأسیس و شروع فعّالیت با هدف نمایش شایسته ی جایگاه واقعی تاسیسات در  آنی سرویسما در شرکت 

ساختمان که به عنوان قلب تپنده و شریان حیاتی یک ساختمان شناخته شده، با سرلوحه قرار دادن اخالق حسنه 

ان در تأمین آسایش و و انصاف در ارتباط با کارفرمایان ، مشتریان و فعّاالن صنعت ساختمان و همراهی با سازندگ

رفاه برای مشتریان و بهره برداران از ساختمان ها ، با عالقه، نشاط و شورمندی در تمامی سطوح کاری درون شرکت، 

 .همواره به نوآوری و پویایی اندیشیده ایم

به همت  16390شرکت نوآوران اندیشه آرمانی به شماره ثبت 

جمعی از متخصین در حوزه های مختلف با هدف ایجاد خدمات 

ایجاد گردید . در اولین گام و با هدف ایجاد خدمت ارزشمند 

متمرکز و متمایز نسبت به ثبت برند آنی سرویس اقدام گردید. 

که با هدف خدمت در حوزه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی گامی 

 .نو برداشته شد

 

 و بهبود مستمر کارایی، و اثر بخشی شرکت  در پاسخگویی به نیاز مشتری معتبر ارائه خدمات با کیفیت  متناسب با استاندارد های  

 ها و پیشنهادات مشتریان و احراز رضایت مشتری توجه عمیق و دقیق به خواسته  

 توسعه خدمات مشترک با شرکتهای معتبر داخلی و خارجی  

 سازی مصرف منابعبهینه  

 تضمین کیفیت   
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 امکانات و ویژگی های آنی سرویس

و متمرکز دارای ساختمان مرکزی با امکانات کامل جهت خدمت رسانی به مشتریان  شرکت آنی سرویس در راستای خدمات متمایز

 عزیز می باشد. از ویژگی های متمایز آنی سرویس میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 انبار مرکزی و مجهز به قطعات جهت خدمت رسانی -1

 پنج دستگاه وانت پراید جهت پاسخگویی سریع و حضور اکیپ در محل -2

 جهز جهت اکیپ شبانه روزی و مستقر در ساختمان مرکزیسوئیت م -3

 واحد رضایت از مشتری پس از انجام خدمات -4

 اموزش دیده و مجرب برای هر بخش و متخصصین کارشناسان -5

 

 دپارتمان های نصب و خدمات آنی سرویس

 

 :شوند سرویس به چهار بخش تقسیم می نیدر آ در حوزه تاسیسات خدماتنصب تجهیزات مکانیکی و الکتریکی  و   

 ...(و VRFبخش اسپلیت ها )اسپلیت ها، داکت اسپلیت ها، -1  

 و...(بخش خانگی)پکیج ، رادیاتور، بوستر پمپ،سونا، جکوزی،وان -2   

 

 تعمیرات و تغیرات سیستمهای مرکزی و سانترال گرمایش و تهویه مطبوع -بازسازی -نوسازی 

 

 و..(بخش تهویه مطبوع)چیلر،فن کوئل،موتورخانه  - 3     

 و تهویه مطبوع

 

 

 ...(بخش برق)تابلو برق ها،هوشمندسازی موتورخانه  -4  
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 DXدپارتمان سیستم های 

 

 دپارتمان خانگی

 

 دپارتمان تهویه مطبوع

 

 دپارتمان برق

 

و به طور  VRF بخش اسپلیت ها شامل اسپلیت، داکت اسپیلت و سیستم های

این  کارشناس و سرپرست.می باشد DX جامع تر بخش مربوط به سیستم های

می باشند که  DXسال سابقه تخصصی در زمینه سیستم های  12بخش دارای 

 3دارای  DXدوره های تخصصی این بخش را سپری کرده اند. کارشناس بخش 

 .برای خدمت رسانی در این حوزه می باشد اموزش دیده  اکیپ زیرمجموعه

پ ، سونا، جکوزی و... می باشد . ش دپارتمان که شامل پکیچ، بوستر پمبخ

دن سال سابقه تخصصی همراه با سپری کر 8کارشناس و سرپرست این واحد دارای 

ارتمان دوره های تخصصی در این دپارتمان می باشد. تعداد اکیپ مستقر در این دپ

 اکیپ با سابقه فعالیت تخصصی در این زمینه می باشند.  3

میرو تعسال سابقه تخصصی در زمینه  15کارشناس و سرپرست این دپارتمان با 

و اجرای انواع سیستم های تهویه مطبوع شامل موتورخانه ، فن کوئل و...  نگهداری

اکیپ مستقر که دوره های تخصصی سیستم های تهویه مطبوع را  2همراه با 

 گذرانده اند اماده خدمت رسانی در این بخش می باشند.

و...  تابلو برق ها،هوشمند سازی موتورخانهدپارتمان برق شرکت آنی سرویس شامل 

اکیپ مستقر و اموزش دیده در این بخش که دوره های تخصصی این بخش را  2با 

سال سابقه تخصصی  10سپری کرده اند. کارشناس و سرپرست این بخش دارای 

 در این بخش می باشد.
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 خدمات تعمیر و نگهداری

    واحد تعمیر و نگهداری شرکت آنی سرویس با تیمی از متخصصین و مهندسین با تجربه در حوزه تعمیرات و نگهداری 

 پروژه های ساختمانی مسکونی، اداری ،ورزشیو نصب تجهیزات اماده خدمت رسانی در بخش تعمیر و نگهداری 

 ... می باشد. بیمارستانی ،واحدهای صنعتی ومراکز تجاری،تفریحی،توریستی ، 

 

دمات ما شامل:خ  

 

ساعته در زمینه  ۲۴آنی سرویس یک مرکز پاسخگویی 

خدمات و مشکالت تاسیسات ساختمان می باشد . این مرکز 

با کمک کارشناسان آموزش دیده و مجرب خود به صورت 

ساعته ، حتی در روز های تعطیل آماده  ۲۴شبانه روزی و 

 .پشتیبانی و ارائه خدمات به کلیه همشهریان می باشد

 اداری و تجاری مسکونی، موتورخانه برج های نگهداری و تعمیر  

 موتورخانه بیمارستان ها نگهداری و تعمیر  

 ساختمانی و صنعتی تاسیسات سازی عملکردبهینه   

 تعمیرات و تغیرات سیستمهای مرکزی و سانترال گرمایش و تهویه مطبوع -بازسازی -نوسازی 

 

تعمیرات و تغیرات سیستمهای مرکزی و سانترال گرمایش  -بازسازی -نوسازی   

 و تهویه مطبوع

 

 

 انواع ، چیلرهای تراکمی و جذبی نگهداری راه اندازی و تعمیر  
 الکتریکال تاسیسات تجهیزات و نگهداری و تعمیر   
 


