برخی پروژه هایی که با استفاده از عایق های  DURKFLEXانجام گردیده است

پروژه های ملی
 مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب

 مرکز همایشهای بین المللی برج میالد
 مجتمع خلیج فارس شیراز
 هایپرمارکت شیراز

 سیتی سنتر اصفهان

بانکها
 سایت جیحون بانک ملت

 ساختمان بانک ملت فرصت
 بانک خاورمیانه نیاوران

 ساختمان مرکزی بانک سامان
 بانک سامان میرداماد

مراکز اداری و دولتی
 ساختمان جدید استانداری تهران
 ساختمان جدید شهرداری قم
 فرودگاه مشهد
 فرودگاه ساری

 هواپیمایی آسمان

 کتابحانه وقفی حضرت عبدالعظیم
 سالن اجتماعات هوا فضا

 مرکز جدید صدا و سیمای خراسان شمالی
 مرکز صدا و سیمای همدان

 ساختمان مدیریت بحران سازمان همیاری

 آزمایشگاههای مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
 شیرخوارگاه حضرت رقیه ( س )

 اداره سرپرستی بانک مسکن اهواز
 بانک مسکن قزوین

مراکز تجاری
 مجتمع تجاری اداری امید 2
 مجتمع تجاری امیرکبیر
 مجتمع تجاری آصف

 مجتمع اداری تجاری دی دی محمودآباد
 مجتمع اداری تجاری شمس مشهد
 مجتمع تجاری سبحان

 برج اداری تجاری طوبی

کرمانشاه

مراکز تفریحی و فرهنگی
 مجتمع تفریحی ورزشی بانک ملت
 فرهنگستان زیارت مشهد

 مرکز تئاتر حرفه ای تهران

 مرکز فرهنگی مسجد شهید بهشتی تهران
 موزه ملک تهران

 باغ پردیس پونک

 کتابخانه وقفی حرم عبدالعظیم ( س )

 دانشگاه بین المللی چهارمحال و بختیاری
 دانشگاه آزاد قوچان

 چاپخانه دانشگاه آزاد

تهران
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مراکز بیمارستانی و اقامتی

مجتمع های مسکونی

 بیمارستان شهید چمران تهران

 برجهای مسکونی سپهر اصفهان

 بیمارستان امام خمینی ساری

 برجهای مسکونی باغ بهشت

 بیمارستان دی تهران

 برج پارمیس نیاوران

 بیمارستان امام خمینی تهران
 بیمارستان لبافی نژاد تهران

 برجهای مسکونی احرار زمان

 برجهای مسکونی اداری بهارستان رویان

 بیمارستان منطقه آزاد قشم

 برج بخارست

 بیمارستان فیاض بخش

 مجتمع مسکونی الهیه

 هتل کوروش کیش

 مجتمع مسکونی یاسر

 بیمارستان گاندی

 بیمارستان امیراعلم
 هتل کیانا مشهد

 مجتمع مسکونی صبا

 مجتمع مسکونی گل یخ
 مجتمع مسکونی تجاری مهندس رفتاری

 مجتمع مسکونی تعاونی مسکن صدا و سیما
 مجتمع مسکونی پژوهشکده پلیمر

 مجتمع مسکونی جهاد دانشگاهی یزد

مراکز صنعتی
 کارخانه آریو پالست شیراز

 کارخانه الیاف ساویس دلیجان
 کارخانه پکا شیمی

 کارخانه گلنان پوراتوس

 کارخانه یاس پالست شمال

 صنایع غذایی  202در شهرستان کرج

مراکز ورزشی
 مجتمع ورزشی ایستگاه شماره  9آتش نشانی

 مجتمع ورزشی ایستگاه شماره  22آتش نشانی
 مجتمع ورزشی شهدای اوین

 مجتمع ورزشی فرهنگی شهربانو

