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WELCOME SPEECH
“Deltapro” company, being one of the leaders in production sector of the Armenian
market, has managed to gain a high reputation and authority during the period
of its activity. By offering only high quality products and services to customer, we
guarantee the high quality, comfort, durability and exquisite design of the systems.
The urge to move forward constantly in line with the time allows our company's
specialists to find the most effective solutions and implement them through the use
of newest technology.
“Deltapro” is constantly following the field's trends development in the world,
participates and visits construction, architectural and technological local and
international exhibitions, gets expert opinions on the implementation of innovations.
“Deltapro’s” products and services are created, projects are implemented by these
approaches. Be sure that applying to our company, you will get the best solutions
in terms of quality and price and would like us to become your reliable long-term
partner.
I wish you enjoyable and beneficial cooperation with “Deltapro” Company.
ARTUR MANUKYAN
FOUNDER DIRECTOR

ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ
«Դելտապրո» ընկերությունը, արտադրության բնագավառում հանդիսանալով առաջատարներից մեկը հայկական շուկայում, իր գործունեության
թեկուզև կարճ ժամանակահատվածի ընթացքում, հասցրել է ձեռք բերել բարձր
համբավ և հեղինակություն: Հաճախորդին առաջարկելով միայն բարձրորակ
արտադրանք և ծառայություններ, մենք երաշխավորում ենք համակարգերի
բարձր որակը, հարմարավետությունը, երկարակեցությունը և բարձրաճաշակ
դիզայնը։
Ժամանակին համահունչ առաջ ընթանալու անընդհատ ձգտումը մեր
ընկերության մասնագետներին թույլ է տալիս գտնել ամենաարդյունավետ
լուծումները, և դրանք իրականացնել նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման
միջոցով։
«Դելտապրո»-ն մշտապես հետևում է աշխարհում ոլորտի զարգացման
միտումներին, մասնակցում և այցելում շինարարության, ճարտարապետության և տեխնոլոգիական բնագավառների տեղական ու միջազգային
ցուցահանդեսներ, ստանում նորամուծությունների ներդրման վերաբերյալ
փորձագիտական կարծիքներ։
Ահա այս մոտեցումներով են ստեղծվում «Դելտապրո»-ի արտադրանքն
ու ծառայությունները, իրականացվում նախագծերը։ Համոզվա՛ծ եղեք, որ
դիմելով մեր ընկերությանը, Դուք կստանաք որակի և գնի առումով լավագույն
լուծումները, և կցանկանաք, որ մենք դառնանք Ձեր վստահելի երկարաժամկետ գործընկերը։
Մաղթում եմ Ձեզ հաճելի ու շահավետ համագործակցություն «Դելտապրո»
ընկերության հետ։
ԱՐԹՈՒՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ

ARTUR
MANUKYAN
FOUNDER
DIRECTOR

OUR HISTORY

STEADFAST STEPS

INNOVATIVE IDEAS

INSPIRING SOLUTIONS

ՄԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՔԱՅԼԵՐ

ՆՈՐԱՐԱՐ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐ

ՈԳԵՇՆՉՈՂ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

“Deltapro” was founded
in 2012. A wide range of
products offered by the
company is produced with
the use of the latest technologies meeting international
standards. Being equipped
with modern technologies
and facilities, the company
always moves forward and
expands the geography of
its activities, working not
only in Armenia but also
abroad.

The policy of “Deltapro” is
to strengthen the reputation of a reliable partner by
providing high-quality and
maintaining the trust of the
customers.

The fact that exterior and
interior design trends
developed with a variety
of architectural solutions
have become widespread in
recent years is conditioned
by the desire to create a
comfortable and aesthetic
environment. We are proud
to present solutions that
allow us to satisfy the most
demanding and capricious
customer requirements.

When the thought is born,
then it becomes an idea, and
we are coming to help to
make it a reality. Constructions and systems designed
with various architectural
solutions, colors and sizes
are our passion and by
offering the customer the
most comfortable and multifunctional, we create values
that are passed on to future
generations.

«Դելտապրո» ընկերության
քաղաքականությունն
է բարձր որակի և հաճախորդների վստահության
պահպանման շնորհիվ
հուսալի գործընկերոջ
համբավի ամրապնդումը։

Մենք հպարտ ենք ներկայացնել այնպիսի լուծումներ,
որոնք մեզ թույլ են տալիս
բավարարել ամենախստապահանջ և քմահաճ հաճախորդների պահանջները:

Both automated and manual systems offered by the
company meet thermal and
sound insulation, light permeability, fire resistance, as
well as safety standards and
make it more comfortable
both residential areas, and
shopping centers and the
environment of government
institutions.

We always adhere to the
introduction and application
of innovative solutions and
innovative technologies that
allow us to walk in harmony
with time and always find
inspiration in each structural
element.

«Դելտապրո»-ն հիմնվել
է 2012-ին։ Ընկերության
առաջարկած բազմատեսակ արտադրանքը թողարկվում է նորագույն
տեխնոլոգիաներով՝
միջազգային
ստանդարտներին
համապատասխան:
Հագեցած լինելով ժամանակակից տեխնիկայով և հոսքագծերով,
ընկերությունը միշտ առաջ
է շարժվում և ընդլայնում
իր գործունեության
աշխարհագրությունը՝
աշխատելով ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև նրա
սահմաններից դուրս:

Երբ ծնվում է միտքը,
այնուհետև դառնում գաղափար, մենք օգնության ենք
գալիս և դարձնում իրականություն: Ճարտարապետական ամենատարբեր
լուծումներով, գույներով
և չափսերով նախագծվող
կոնստրուկցիաներն
ու համակարգերը մեր
տարերքն են և հաճախորդին առաջարկելով
ամենահարմարվետն ու
բազմաֆունկցիոնալը, մենք
ստեղծում ենք արժեքներ,
որոնք փոխանցվում են
սերունդներին:

Only the desire to present
high quality products and
the use of innovative technologies allow us to occupy
leading positions and to
differ from other companies.

Together with our staff,
partners and highly experienced engineers, we can
achieve the best results and
implement projects of any
architectural complexity.

Միայն բարձրորակ
արտադրանք ներկայացնելու ձգտումը և ինովացիոն տեխնոլոգիաների
կիրառումը թույլ են տալիս
մեզ զբաղեցնել առաջատար
դիրքեր և տարբերվել մնացած ընկերություններից:

Միասին, շնորհիվ
մեր աշխատակազմի,
գործընկերների և
բազմափորձ ճարտարագետների, մենք կարող
ենք հասնել լավագույն
արդյունքների և իրականացնել ցանկացած
բարդության ճարտապետական նախագծեր:

Ընկերության առաջարկած
թե՛ ավտոմատացված և
թե՛ ձեռքով կառավարվող
համակարգերը համապատասխանում են ջերմա
և ձայնամեկուսացման,
լուսաթափանցության,
հրակայունության, ինչպես
նաև անվտանգության
պահպանման
չափորոշիչներին և առավել
հարմարավետ դարձնում
ինչպես բնակելի տարածքների, այնպես էլ
առևտրաժամանցային
կենտրոնների և պետական
կառույցների միջավայրը:

Մենք միշտ կողմնակից
ենք նորարար
լուծումների և ինովացիոն տեխնոլոգիաների
ներդրմանն ու կիրառմանը,
որը թույլ է տալիս մեզ միշտ
քայլել ժամանակի հետ
համընթաց և ոգեշնչում
գտնել կառուցվածքային
յուրաքանչյուր տարրի մեջ:

WINDOWS & DOORS
ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ ԵՎ ԴՌՆԵՐ

DOORS, WINDOWS

ԴՌՆԵՐ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ

“Deltapro” produces metal-plastic and aluminum doors and windows. The company cooperates with the leading
companies in the world and offers metal-plastic windows and doors from German “VEKA” company and VERATEC
brand of Turkish “ASAS Group”. We provide quality, reliability and durability by cooperation with the companies
mentioned above.

«Դելտապրո»-ն արտադրում է մետաղապլաստե և ալյումինե դռներ և պատուհաններ: Ընկերությունը
համագործակցում է համաշխարհային առաջատար ընկերությունների հետ և առաջարկում մետաղապլաստե
դռներ և պատուհաններ գերմանական «VEKA» ընկերությունից և թուրքական «ASAS Group»-ի VERATEC
ապրանքանիշից: Համագործակցելով նշված ընկերությունների հետ՝ ապահովում ենք բարձր որակ,
հուսալիություն, երկարակեցություն:

In the sector of aluminum doors and windows “Deltapro” company is presented by the production of the worldfamous “Reynaers”, “Schüco”, “Metra”, “Rescara International” companies.
Working with the above-mentioned world-famous companies, “Deltapro” satisfies the demands of any fastidious
and captious customer and architect, providing unique solutions. In this area, “Deltapro” provides an opportunity to
implement bold design solutions with a choice of many colors.

Ալյումինե դռների և պատուհանների ոլորտում «Դելտապրո» ընկերությունը ներկայացնում է
համաշխարհային հայտնի «Reynaers», «Schüco», «Metra», «Rescara International» ընկերությունների
արտադրանքը Հայաստանում:
Աշխատելով վերը նշված աշխարհահռչակ ընկերությունների հետ՝ «Դելտապրո»-ն կարողանում է
իրականացնել ցանկացած քմահաճ և բծախնդիր պատվիրատուի և ճարտարապետի պահանջ՝ մատուցելով
յուրատիպ լուծումներ: Այս ոլորտում «Դելտապրո»-ն ընձեռում է հնարավորություն իրագործելու համարձակ
դիզայներական լուծումներ՝ գունային լայն գամմաների ընտրության հնարավորությամբ:

FIREPROOF METAL AND WOODEN DOORS
ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂՅԱ ԵՎ ՓԱՅՏՅԱ ԴՌՆԵՐ

AUTOMATED DOORS
ԱՎՏՈՄԱՏ ԴՌՆԵՐ

AUTOMATED DOORS
“Deltapro” company presents also automatic spinning,
slide doors assortment of the leading German “Dorma”
company, which have been designed for shopping
centers, hotels and other buildings.
The company offers a wide assortment of both
automation sector, and security and access control
sectors.
The list must be added with components of the systems
mentioned above, and locks and valves which meet the
highest rates of security.
Due to their simple structure and beautiful aesthetic
appearance, automatic systems include fully in any
interior and exterior and convey integrity to any
architectural project.

ԱՎՏՈՄԱՏ ԴՌՆԵՐ
«Դելտապրո» ընկերությունը ներկայացնում է նաև
գերմանական առաջատար «Dorma» ընկերության
առաջարկած ավտոմատ կառավարմամբ պտտվող
և սլայդ դռների տեսականի, որոնք նախատեսված
են առևտրաժամանցային կենտրոնների,
հյուրանոցային համալիրների և այլ նշանակության
կառույցների համար:
Ընկերությունն առաջարկում է արտադրանքի
ընդգրկուն տեսականի ինչպես ավտոմատացման,
այնպես էլ անվտանգության և մուտքի վերահսկման
ոլորտում:
Այս ցուցակում անհրաժեշտ է հավելել նաև
նշված համակարգերի համալրող սարքեր և
անվտանգության ամենաբարձր ցուցանիշներին
համապատասխան սենսորներ և փականներ:
Շնորհիվ իրենց պարզ կառուցվածքի և գեղեցիկ
էսթետիկ տեսքի՝ ավտոմատ համակարգերը
լիարժեքորեն ընդգրկվում են ցանկացած ինտերիերի
և էքստերիերի հետ և ամբողջականություն
հաղորդում ցանկացած ճարտարապետական
նախագծին:

GLASS DOORS
SHOWER CUBICLES
ԱՊԱԿՅԱ ԴՌՆԵՐ
ԼՈԳԱԽՑԻԿՆԵՐ

GLASS DOORS
SHOWER CUBICLES
Combining crystal-clear glass with profiles manufactured
of stainless steel and multifunctional accessories we
get high quality and elegant glazed doors and shower
cubicles that will satisfy the expectations of any
meticulous client.

ԱՊԱԿԵՊԱՏ ԴՌՆԵՐ,
ԼՈԳԱԽՑԻԿՆԵՐ
Բյուրեղյա մաքուր ապակին համադրելով բարձր
որակի չժանգոտվող մետաղից պատրաստված
պրոֆիլներով և բազմաֆունկցիոնալ
աքսեսուարներով, ստանում ենք բարձրորակ և
էլեգանտ ապակեպատ դռներ և լոգախցիկներ,
որոնք կբավարարեն յուրաքանչյուր բծախնդիր
հաճախորդի սպասելիքները:

GLASS DOORS

CURTAIN WALLS
ՖԱՍԱԴՆԵՐԻ ԱՊԱԿԵՊԱՏՈՒՄ

CURTAIN WALLS

ՖԱՍԱԴՆԵՐԻ ԱՊԱԿԵՊԱՏՈՒՄ

Curtain walls of buildings is one of modern architecture solutions. As a rule, glazing project of facades is implemented
according to the architectural characteristics of a building.

Շինությունների արտաքին ապակեպատումը ժամանակակից ճարտարապետության լուծումներից
մեկն է: Որպես կանոն, ֆասադների ապակեպատման նախագիծն իրականացվում է՝ ելնելով շինության
ճարտարապետական առանձնահատկություններից:

Modern glazed facades, designed and installed by “Deltapro”, are distinguished by their light transparency and high
quality of thermal and sound isolation. In this field we cooperate with leading international companies of aluminum
structures production, such as “ASAS Group”, “METRA”, “Reynaers”, “Schüco”, and glass production corresponding
with international standards, such as “AGC”, “Guardian” and “Pilkington”.

«Դելտապրո» ընկերության կողմից նախագծվող և մոնտաժվող ժամանակակից ապակեպատ ֆասադներն
աչքի են ընկնում լավ լուսաթափանցությամբ, ջերմա և ձայնամեկուսացման գերազանց ցուցանիշներով:
Այս ոլորտում համագործակցում ենք ալյումինե կոնստրուկցիաներ արտադրող «ASAS», «METRA», «Reynaers»,
«Schüco» աշխարհահռչակ ընկերությունների և միջազգային ստանդարտներին համապատասխան
ապակիներ արտադրող «AGC», «Guardian» և «Pilkington» ընկերությունների հետ:

SKYLIGHT
ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՊԱԿԵՊԱՏՈՒՄ,
ԱՊԱԿԵ ԾԱԾԿԵՐ

SKYLIGHT
One of the specialties of the company “Deltapro” is the
design and implementation of glass roofs and glass
floors. Cooperating with manufacturers of glass in
compliance with international standards - the companies
“AGC”, “Guardian” and “Pilkington”, and manufacturers
of aluminum structures - the companies “ASAS”,
“Reynaers” and “Schüco”, we offer glass roofs and glass
ceilings with different architectural solutions and design,
which give a building a beautiful and modern look,
distinguished by their durability, high levels of thermal
insulation and soundproofing.

ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ
ԱՊԱԿԵՊԱՏՈՒՄ,
ԱՊԱԿԵ ԾԱԾԿԵՐ
«Դելտապրո» ընկերության մասնագիտացումներից
մեկն ապակե տանիքների և ապակե
ծածկերի նախագծումն է և իրականացումը:
Համագործակցելով միջազգային ստանդարտներին
համապատասխան ապակիներ արտադրող «AGC»,
«Guardian» և «Pilkington» ընկերությունների և
ալյումինե կոնստրուկցիաներ արտադրող «ASAS»,
«Reynaers» և «Schüco» ընկերությունների հետ՝
առաջարկում ենք ճարտարապետական տարբեր
լուծումներով և դիզայնով ապակե տանիքներ և
ապակե ծածկեր, որոնք շինությանը հաղորդում են
գեղեցիկ և ժամանակակից տեսք, աչքի ընկնում
իրենց ամրությամբ, ջերմամեկուսացման և
ձայնամեկուսացման բարձր ցուցանիշներով:

OFFICE PARTITIONS
ՕՖԻՍԱՅԻՆ ՄԻՋՆՈՐՄԵՐ

OFFICE PARTITIONS
Cooperating with Turkish company “ASAS”, “Deltapro”
produces and installs widely popular glazed, transparent
office partitions, which correspond with international
standards. They have beautiful look, are highly
soundproof and help people to work in a beautiful and
comfortable atmosphere.

ՕՖԻՍԱՅԻՆ ՄԻՋՆՈՐՄԵՐ
Համագործակցելով թուրքական հայտնի «ASAS»
ընկերության հետ՝ «Դելտապրո» ընկերությունն
արտադրում և տեղադրում է վերջին տարիներին
լայնորեն տարածում գտած միջազգային
ստանդարտներին համապատասխան ապակեպատ,
թափանցիկ օֆիսային միջնորմեր, որոնք հաղորդում
են գեղեցիկ տեսք, ունեն ձայնամեկուսացման բարձր
մակարդակ և օգնում են մարդկանց՝ աշխատել
գեղեցիկ և հարմարավետ միջավայրում:

GATES
ԴԱՐՊԱՍՆԵՐ

GATES

ԴԱՐՊԱՍՆԵՐ

“Deltapro” offers large assortment of fire-protected and non-fireprotected sectional, sliding and swing gates, which are used in
production areas, warehouses, garages, car repair stations and in
other types of buildings.

«Դելտապրո» ընկերությունն առաջարկում է հակահրդեհային և
ոչ հակահրդեհային սեկցիոն, սահող և распашной դարպասների
լայն տեսականի, որոնք կիրառվում են արտադրական
տարածքների, պահեստների, ավտոտնակների, ավտոնորոգման
կայանների և այլ նշանակության շինություններում:

In this field we cooperate with German company “Teckentrup” and
Russian company “Doorhan”. The installed gates provide durability,
high quality and comfort. The gates can be staffed with needed
options by customer’s order.

Այս ոլորտում համագործակցում ենք գերմանական «Teckentrup»
և ռուսական «Doorhan» ընկերությունների հետ: Տեղադրված
դարպասներն ապահովում են ամրություն, բարձր որակ,
հարմարավետություն: Ըստ պատվիրատուի պահանջների՝
դարպասները կարող են համալրվել անհրաժեշտ օպցիաներով:

ROLLER SHUTTERS
ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐ

ROLLER SHUTTERS
“Deltapro” offers aluminum mesh, galvanized metal and
galvanized metal mesh and aluminum with polyurethane
filling collapsible roller shutters with electrical control.
Aluminum mesh roller shutters are used in shopping
malls for shop-salon entrances – thus providing a nice
aesthetic appearance and safety.
Galvanized metal and galvanized metal mesh roller
shutters are used in shopping malls for shop-salon
entrances, entrances for garages and warehouses and
provide a beautiful appearance and a high degree of
durability.
Aluminum roller shutters filled with polyurethane are
used in garages, mansions, warehouses and production
facilities, providing thermal insulation, durability and
high-quality properties.
Cooperating with the trademark “Naturoll” of the Turkish
“ASAS Group”, we provide high quality, durability and
reliability.

ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐ
«Դելտապրո» ընկերությունն առաջարկում է
ալյումինե ցանցավոր, մետաղական ցինկապատ և
մետաղական ցինկապատ ցանցավոր և ալյումինե
պոլիուռետանի լիցքով էլեկտրական կառավարմամբ
փաթաթվող շերտավարագույրներ:
Ալյումինե ցանցավոր շերտավարագույրներն
օգտագործվում են առևտրային կենտրոններում
խանութ-սրահների մուտքերի համար, այդ
կերպ ապահովում գեղեցիկ էսթետիկ տեսք և
ապահովություն:
Մետաղական ցինկապատ և մետաղական
ցինկապատ ցանցավոր շերտավարագույրներն
օգտագործվում են առևտրային կենտրոններում,
խանութ-սրահների մուտքերում, ավտոտնակների
մուտքերում և պահեստային տարածքներում և
երաշխավորում գեղեցիկ տեսք և բարձրաստիճան
ամրություն:
Ալյումինից պոլիուռետանի լիցքով
շերտավարագույրներն օգտագործվում են
ավտոտնակներում, առանձնատներում,
պահեստներում և արտադարական տարածքներում՝
ապահովելով ջերմամեկուսացում, ամրություն և
բարձր որակական հատկանիշներ:
Համագործակցելով թուրքական «ASAS Group»-ի
«Naturoll» ապրանքանիշի հետ՝ ապահովում ենք
բարձր որակ, երկարակեցություն և հուսալիություն:

RAILINGS
ԲԱԶՐԻՔՆԵՐ

RAILINGS
Railings made of fused glass and stainless steel, which
are widely used in recent years in the architecture and
design, will give a new breath and aesthetic appearance
to the interior and exterior of your home and place of
work, as well as bring to integrity each row of stairs and
building for commercial purposes.
The company offers systems that are designed for the 16
and 20 mm fused and laminated glass.

ԲԱԶՐԻՔՆԵՐ
Վերջին ժամանանակաշրջանում
ճարտարապետության և նախագծման մեջ
լայնորեն կիրառվող թրծած ապակուց և
չժանգոտվող մետաղից (ներժից) բազրիքները
նոր շունչ և էսթետիկ տեսք կհաղորդեն Ձեր տան
և աշխատավայրի ինտերիերին ու էքստերիերին,
ինչպես նաև կամբողջացնեն յուրաքանչյուր
աստիճանաշար և կոմերցիոն նշանակության
տարածք:
Ընկերությունն առաջարկում է համակարգեր,
որոնք նախատեսված են 16 և 20մմ-ոց թրծած և
լամինացված ապակիների համար:

GLASS SHOW-WINDOWS
ԱՊԱԿՅԱ ՑՈՒՑԱՓԵՂԿԵՐ

GLASS SHOWWINDOWS
Company “Deltapro” performs works on the design and
implementation of modern glass show-windows, which
are used in shopping malls, stores, salons, showrooms
and buildings for other purposes.
Collaborating with reputable glass producing companies,
which are “AGC”, “Guardian” and “Pilkington”, we offer
glass show-windows in different colors and sizes, which
are designed to meet the requirements of the object.

ԱՊԱԿՅԱ
ՑՈՒՑԱՓԵՂԿԵՐ
«Դելտապրո» ընկերությունը կատարում է
ժամանակակից ապակյա ցուցափեղկերի
նախագծման և իրականացման աշխատանքներ,
որոնք կիրառվում են առևտրային կենտրոններում,
խանութ-սրահներում, ցուցասրահներում և այլ
նշանակության կառույցներում:
Համագործակցելով ապակի արտադրող
հեղինանակավոր ընկերությունների հետ,
որոնցից են «AGC»-ն, «Guardian»-ը և «Pilkington»-ն,
առաջարկում ենք տարբեր երանգների և չափսերի
ապակյա ցուցափեղկեր, որոնք նախագծվում են
հաշվի առնելով տվյալ օբյեկտի պահանջը:

COMPOSITE PANELS
ԿՈՄՊՈԶԻՏ ՊԱՆԵԼՆԵՐ

COMPOSITE PANELS
“Deltapro” designs and performs cladding of buildings,
facades with high-quality aluminum composite panels.
Cooperating with the trademark “Naturalbond” of the
Turkish “ASAS Group”, we offer cladding with aluminum
composite panels, which provides the possibility to
implement a variety of architectural solutions through
a variety of colors, sizes and textures, beautiful
appearance, flexibility, and resistance to environmental
influences.

ԿՈՄՊՈԶԻՏ ՊԱՆԵԼՆԵՐ
«Դելտապրո» ընկերությունը նախագծում և
իրականացնում է շենքերի, շինությունների,
ֆասադների երեսապատում՝ բարձրորակ ալյումինե
կոմպոզիտ պանելներով:
Համագործակցելով թուրքական «ASAS
Group»-ի «Naturalbond» ապրանքանիշի հետ՝
առաջարկում ենք երեսապատում ալյումինե
կոմպոզիտ պանելներով, որոնք ընձեռում են
ճարտարապետական տարատեսակ լուծումներ
իրականացնելու հնարավորություն՝ ի շնորվիվ
գույների, չափսերի և ֆակտուրաների
բազմազանության, գեղեցիկ տեսքի, ճկունության
և արտաքին միջավայրի ազդեցությունների
նկատմամբ դիմացկունության:

PARTNERS

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

“Deltapro” company cooperates with leading
companies and supplier partners, who have years
of experience in production, known for the high
quality of their products and have a reputation of
reliable partners.

«Դելտապրո» ընկերությունը համագործակցում է
առաջատար ընկերությունների և մատակարար
գործընկերների հետ, որոնք ունեն արտադրական
ոլորտի տարիների փորձառություն, հայտնի են իրենց
արտադրանքի բարձր որակով և վայելում են վստահելի
գործընկերոջ հեղինակություն։

SUPPLIERS | ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐ

CLIENTS | ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆԵՐ

WE MAKE THE WORLD BETTER

 34 ARSHAKUNYATS AVE
 (+374 11) 55 55 11
 INFO@DELTAPRO.AM
 DELTAPRO LLC
 DELTAPRO LLC

