
 

 "ترین برج تجاری مشهدبرج آلتون بزرگ"

 :پروژه برج آلتون مشهد

 .یکی از شاهکارهای صنعت ساختمان از نظر کیفیت و سرعت است مشهد برج آلتون

 .آغاز شد ۱۳۸۵مشهد در سال  برج آلتون پروژه ساخت

متر مربع در  ۳۱۰۰۰متر مربع و با زیر بنای  ۱۷۲۴با مدیریت بخش خصوصی مساحت زمین آن 

 .برداری رسیدماه به بهره ۳۶بعد از  ۱۳۸۸بیست طبقه سال 

های متعدد از جمله تجاری، اداری، منظوره است که دارای کاربرییک برج چند برج آلتون

 .باشدمی …پارکینگ و

های مشهد است که نمای خارجی آن با ترکیبی از شیشه و یکی از زیباترین برج برج آلتون

 .آلکوبان طراحی و اجرا شده است

که برای احترام به خیابان بینید، در پالزای شهری برج فضای سبز و گشودگی فضایی را می

 .دانشگاه و عدم تجمع خریداران در پیاده رو تعبیه شده است

 .های تجاری شهر مشهد استترین و بهترین برجیکی از بروزترین، لوکس برج آلتون

 .ها استباید در نظر داشت که مجتمع تجاری با این تشکیالت جزو برترین

ترین و د مشهد گران قیمت است چرا که از معروفاین برج تجاری نسبت به دیگر مراکز خری

 .ترین برندها در آن حضور دارندمعتبر
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و  ۱۳۹۰مرکز خرید آلتون مشهد توانسته برترین برج تجاری چندمنظوره کشورمان در سال 

 .باشد ۱۳۸۸همچنین برترین سازه بتنی کشورمان در سال 

 

 :طبقات برج تجاری آلتون
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های کیف و کفش با برندهای طبقه دارد که از طبقه همکف تا طبقه چهار فروشگاه ۲۰این برج 

 .کنندمی فعالیت …چرم تهران، چرم مشهد و

 . (۲۰، ۱۹، ۱۸) های اداریطبقه واحد ۳واحد تجاری و  ۱۰۰طبقه با  ۴به این ترتیب 

 .مابقی طبقات به پارکینگ اختصاص داده شده است

و نمایندگی پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، نمایندگی  پیانو در طبقات منفی مرکز

 .شودیت و معتبرترین برندها عرضه میلوازم صوتی و تصویری با بهترین کیف

 .این برج مستقر شده است ۴یک شعبه از رستوران معروف پسران کریم در طبقه 

 

 :طبقات اداری برج آلتون
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 .۲۰و ۱۹، ۱۸متر مربع در طبقات  ۱۷۵تا  ۷۵اداری تجاری با متراژهای  واحد لوکس ۴۰تعداد 

 :باشنددارای امکانات اولیه و خصوصیات زیر می برج آلتون

  آشپزخانه، دو تا سه اطاق، سرویس عمومی و سرویس اختصاصی، کابین دوش

 اطاق مدیر و سیستم هوا سرد و گرم

 انداز بسیار زیبا به شهر مشهد مقدس و بارگاه ملکوتی حضرت امام دارای چشم

 رضا)ع(

 برقی و آسانسور اختصاصیارتباط بین طبقات اداری به وسیله پله 

 دارای البی بسیار زیبا و مبله شده و قسمت پذیرش و میز اطالعات 

 :مشخصات مجتمع آلتون

ت که نمای خارجی آن با ترکیبی از شیشه و های مشهد اسیکی از زیباترین برج برج آلتون

 .آلکوبان طراحی و اجرا شده است

یک باند فرود هلیکوپتر جهت سرویس دهی در مواقع اضطراری و امداد رسانی بر روی باالترین 

 .نقطه برج یعنی پشت بام آن در نظر گرفته شده است

 .ه استمعماری داخلی بسیار لوکس که با بهترین کیفیت مصالح ساخته شد

 .طبقات اداری و تجاری مجهز به پله برقی هستند
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آسانسور نفر بر مخصوص  ۶ای برای طبقات تجاری، برج مجهز به یک دستگاه آسانسور شیشه

ای از طبقه پانورامیک شیشه آسانسور دستگاه ۴خروج از پارکینگ و یا رسیدن به فضاهای داخلی، 

 .باشدهمکف تا طبقات اداری مشرف به شهر می

 .است ایران متر ارتفاع دارای بلندترین پارکینگ طبقاتی ۸۰مرکز خرید آلتون مشهد با 

سازی و کنترل انرژی مجتمع آلتون از مصالح نوین و بروزترین تأسیسات روز دنیا در جهت سبک

 .استفاده شده است

 .سیم آلتون برای راحتی خریداران و زائران در نظر گرفته شده استوجود ایستگاه تاکسی بی

ا منحصر به فرد کرده، چشم های مجتمع تجاری آلتون که این برج رترین ویژگییکی از شاخص

 .اندازهای خاص آن است

در جبهه شرقی و شمالی و  رضا)ع( امام شامل چشم اندازی وسیع رو به بارگاه ملکوتی حضرت

 .باشددرجه همه طبقات پارکینگ بر فراز شهر مشهد می ۳۶۰چشم انداز 
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 سرویس حمل و نقل گردشگران و زائران

پارکینگ برج تجاری آلتون مشهد با همکاری مدیریت سازمان حمل و نقل و ترافیک شبانه روز به 

 .دهدشهروندان، زائران و گردشگران تور مشهد خدمات ارائه می

اند، فضای این پارکینگ مسافران تور مشهد را که برای خرید یا تفریح به خیابان دانشگاه آمده

 .زده خواهد کردشگفت

 .متر است ۸۰مشهد بلندترین پارکینگ طبقاتی در کل کشور با ارتفاع  برج آلتون پارکینگ

 .خودرو را دارد ۶۰۰این پارکینگ طبقاتی ظرفیت 

 .باشداین ظرفیت تامین کننده جای پارک امن و سریع برای شهروندان و مسافران تور مشهد می

 .رفت و برگشت استدسترسی به طبقات پارکینگ از طریق دو رمپ یک طرفه به صورت 

 .امکان مسیریابی مستقیم از هر طبقه پارکینگ به رمپ فنری خروج یک طرفه وجود دارد
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 :آدرس و اطالعات تماس برج آلتون

 ، برج آلتون۲۳و  ۲۲بین دانشگاه  دانشگاه آدرس مجتمع تجاری آلتون: مشهد، خیابان

 ۰۵۱۱۸۴۹۱۲۳۵تلفن مجتمع تجاری آلتون: 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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