
سايت وبمحصوالتعامل مدير نامشركت نام

www.superpipe.irکف از گرمايش سيستمهایيوسفی مهرداداينترناشنال سوپرپايپ

رادياتور انواعلو حمزه سعيد دکترآلفام صنعتی و توليدی گروه

www.irturpanco.comرادياتور انواعجاللی داود(گلدپن) تبريز برتر گرما آذر صنعتی توليدی

فالحتي مجيدفالحتی
 اتصاالت و لولهn\پروپلين پلی اتصاالت و لولهn\پليمری اتصاالت و لوله

پليکا اتصاالت و لولهn\اليه چند اتصاالت و لولهn\فاضالبی
www.falatrade.com

مژگان محمداراک اشتعال صنايع مهندسی
 سيستمهایn\مشعل قطعات انواعn\مشعلn\پمپ انواعn\بخار ديگ

انرژی مديريت
www.eshteal-arak.com

Termodinamik

Inka

Duyar

Gur

Harmanli kimya

Meksis

GEMA ARMخدمات سايراصفهاني مهري عليرضاwww.gemagpp.com

www.koolancel.comمطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرارشاد احمدی مجيدسل کوالن

www.energy-ind.com    گرم هوای هيترمهديان حميدرضاکشور انرژی

www.butaneindustrial.comداخلی گرمايشی سيستمهایخليلي سعيدبوتان صنعتي گروه

www.samin.comساختمانی و صنعتی شيرآالتنوری کوروشسامين سازی شير توليدی

سهند پاك هواي
 محامد مهدي سيد

خسروشاهي
www.havayepakesahand.comداخلی گرمايشی سيستمهای

www.mtc.irداخلی گرمايشی سيستمهایطهران مدرس دانيالفرديس گستران تهويه مشهد

www.taksa.coرادياتور انواعآهنگری علیتکسا شيرسازی صنايع

www.setaresanat.comکننده خنک برجn\چيلرn\مطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرمحمدی آرشپارت صنعت ستاره

تنسر

فنفرد يگانه مجيد(يگانه) فن الماس تهويه

www.shilanco.comپذير انعطاف اتصاالت و لولهگوتزك مارين بئاتريس آناشيالن اتصاالت صنايع

www.kwciran.comساختمانی و صنعتی شيرآالتجليلی احمدkwc ايران صنعتی و ساختمانی شيرهای

www.kavianhamafza.comساختمانی و صنعتی شيرآالتشاکرين همايونکاويان شيرآالت

www.sanfa.irخدمات سايرميرزايی ناصرايران بهداشتی شيرآالت توليدکنندگان صنفی انجمن

tibatap.irساختمانی و صنعتی شيرآالتنوری خشنود حسينتيبا شيرآالت

armaghanga.comساختمانی و صنعتی شيرآالتنورانی الهورنآينده گستران ارمغان

www.riscotaps.comساختمانی و صنعتی شيرآالتفرد رياحی مجتبیريسکو شيرآالت

www.azaranvalve.comساختمانی و صنعتی شيرآالتپاکروان حسين دکترآذران صنعتی گروه

autra-burners.comمشعلشهری حسين محمدتيوا افروز آترا

www.faraelectric.comزداها رسوب انواعپور سليم يوسفشهر الکتريک فرا

www.irturpanco.comرادياتور انواعجاللی داود(ايرتورپن- گلدپن) تبريز برتر گرما آذر صنعتی توليدی

www.kohankaran.comپذير انعطاف اتصاالت و لولهکهنی مجيدکهن

www.pgproduct.comپليکا اتصاالت و لولهکاوه کمالگلپايگان پليمر

ساختمانی و صنعتی شيرآالتمرجانی حسن محمدپويا ماهسان بهداشتی شيرآالت

www.artintaps.comساختمانی و صنعتی شيرآالتهدايتی اصغرآرتين بهداشتی شيرآالت

http://www.irandoosh.comساختمانی و صنعتی شيرآالتاروئی مهراندوش ايران صنعتی گروه

www.megathermco,comداخلی گرمايشی سيستمهایاصالنی محسندماوند کارآفرينان

alvandshir-co.comساختمانی و صنعتی شيرآالتپورعلی رضا محمدشير الوند صنعتی گروه

شاهرخی شاهرخشاهرخی صنعتی گروه

 دريچهn\مطبوع تهويه سيستمهایn\سرمايش کنترل هوشمند سيستمهای

 سايرn\دمپر انواعn\هود انواعn\هوا دوشn\هوا پردهn\هوا تنظيم

مطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای

www.shahrokhimfg.com

www.easypipee.comاليه چند اتصاالت و لولهمحمدی رضابهارستان لوله آسان

w.w.w.chauffagekar.comداخلی گرمايشی سيستمهایمحمدزاده مجيد مهندسشوفاژکار

رادياتور انواعزاده کنعانی سيروسگرماخيز

آب تصفيه تجهيزاتاللهی عشق مجتبیواهب صنعت شيمی

آسانسور جانبی لوازم و تجهيزاتبلدی طهرانچی ميثم(کامفورت) کاوه ايمن آسانبر

www.silver.comرادياتور انواعجاللی داودسو ايستی يانار آذر

بوستر انواعقاسمی عبدالرضاايده صنعتی توليدی گروه

داغ و آبگرم ديگسراج محمودديمه افروزان شعله

www.babasani.irالقايی شوفاژهایفر صنيعی رسولصنيع بابا

سرمايش کنترل هوشمند سيستمهایفالحی اميدتجهيز پرشين

WWW.TOCHALSHIMI.COMزداها رسوب انواعمرادی علیشيمی توچال

www.yanarpan.irکن خشک حولهn\رادياتور انواعقاسمی ابولفضل سيدارس نوين صنعت يانار

علوی مسعود سيدستاک
 سيستمهای و تجهيزات سايرn\گرمايشی سيستمهای ساير

دما کنترل سيستمهایn\تاسيساتی
www.setaak.com

ساز ايمن مهام شيميايی صنايع
 اسدی جمال مهندس آقای

کيا
زداها رسوب انواع

برنجی و مسی اتصاالت و لولهخضرايی محمداتحاد دما

هونام گرماسازان
farahani.nima@yaho

o.com
321843460farahani.nima@yahoo.com

برودتی و حرارتی مبدلهایصفريان عليرضاآکروپل



داخلی گرمايشی سيستمهایدهقان کاظمآذرمخزن

ساختمانی و صنعتی شيرآالتحسيني سيد احمد سيد(سپند) سهند بهداشتي االت شير

www.sabaparsian.comزداها رسوب انواعاحمديان شهرامپارسيان صبا مبتکران

پيام صنعت آرتا مهندسی و فنی
 طاهری ثمره محمد سيد

نسب

 فنی خدماتn\انرژی مديريت سيستمهایn\اندازهگيری و سنجش ابزارهای

مهندسی و
www.aretaco.com

www.rosob.irزداها رسوب انواعزاده شريف سجادمگنت تابا

www.PersianHVAC.comخدمات سايرعابدی افشينPersianHVAC مطبوع تهويه های سيستم محاسبات افزار نرم

www.nctco.irخدمات سايرمشايخی رضا محمدتهران چسب نقشينه

www.arianaco.irمهندسی و فنی خدماتزاده مهدی بهرادآريانا انرژی بهين

رادياتور انواعn\بويلر انواع سايرزاده بهبهانی افشار پروينگويا ارتباط دان

www.aryanaparsco.comبرودتی و حرارتی عايقهایروزيطلب اکبر علیپارس آريانا

تجديدپذير و نو انرژیهایقديري بهزادسهيل گستر صنعت

داخلی گرمايشی سيستمهایمرادی سيامکپاينده تاسيساتی

رادياتور انواعدورانديش محمد سيدآرنا توليدی گروه

www.sitaco.coچيلرکرمی علیالوند تهويه سيروان

www.mms-co.comپکيج جانبی لوازمپورشهناز رضا محمدسبز مشعل مهار

www.talashbsr.comمهندسی و فنی خدماتفرجي عليروز صنعت براي تالش

مرصوصی کامرانگازر
 کنترل هوشمند سيستمهایn\کف از گرمايش سيستمهای

مطبوع تهويه سيستمهایn\فنn\سرمايشی پکيجهایn\گرمايش
www.gazor.ir

سردخانه تجهيزاتحميدتهران سازان  تبادل

www.parsradiator.comرادياتور انواعخداپرست محمدرادياتور پارس صنعتی و توليدی

رادياتور انواعn\داخلی گرمايشی سيستمهایکالنتری عبدالرضاکالن سازان دکل

خدمات سايرسعيدی ايرجالبرز سازه برقی جارو

www.iranslagwool.comصوتی عايقهایاي چله اصغراسپادانا ايران سرباره و سنگ پشم

سردخانه پانلهای ساندويچحيدری حميدشرق فوم البرز

airpack-co.comمطبوع تهويه سيستمهایبيگی قان اسکندرايرانيان آوان پاک هوای

www.shayanradiator.comداخلی گرمايشی سيستمهایحجتی احمدرادياتور شايان

www.asabms.comساختمان هوشمند کنترل سيستمهایبغدادی حسنالبرز سيستم آذران

ARYAKAVAN.IRداغ و آبگرم ديگپور کمالی محمدراور کاوان آريا

زاده حاجی مصطفیصنعت صباتام

 ضد تجهيزاتn\ساختمانی و صنعتی شيرآالتn\هوا تنظيم دريچه

 سيستمهای سايرn\جوشی اتصاالتn\آهنی اتصاالت و لولهn\حريق

 و حريق هشدار امنيت روشنايی، سيستمهای: شامل وب تحت ساختمانی

مهندسی و فنی خدماتn\غيره

www.sabatam.ir

ENT.UT.AC.IRدانشگاههازالی رضا محمد دکترتهران دانشگاه کارآفرينی دانشگاه

اتصاالت و لوله انواع سايرزاده امين اميرمهشير شيرآالت

خدمات سايرمعيری احمدکيفيت نشر

اتصاالت و لوله انواع سايرجعفری زاده مهدی مانیپرشين انرژی بهرادين

www.iranaircurtain.comهوا دوشn\هوا پردهایايران هوای پرده خريد مرکز

www.rahmaty.comهوا تنظيم دريچهرحمتی محمدرضارحمتی صنعتی

داخلی گرمايشی سيستمهایزنگبار نوريان مجيداطلس سهند پيشگامان

چيلرتوانا ابراهيمتهويه صنعت

کاظمی عباساورست تهويه

 فنn\فنn\ پکيج جانبی لوازمn\سرمايشی پکيجهای

 فيلترn\هواکش انواعn\مطبوع تهويه سيستمهایn\کندانسورn\کويل

کننده خنک برجn\چيلرn\دمپر انواعn\هوا

www.tahvieheverest.com

ساختمانی و صنعتی شيرآالتدماوندی درويش محمدشير امين

فنعظيمی اکبر علی(استيل پويا )عظيمی تهويه صنايع

www.towzin.comمهندسی و فنی خدماتپويان مرتضيالكتريك توزين

پارسه بخار آريا
 علوی  حسين سيد

شوشتری
www.ariabokhar.comبويلر انواع سايرn\مايع روغن ديگn\بخار ديگn\داغ و آبگرم ديگ

www.ghahramantaps.irبرنجی و مسی اتصاالت و لولهنيكجو قهرمانقهرمان بهداشتي شيرآالت

ساختمانی و صنعتی شيرآالتمطلبی مجيد آقایکامران فن فردا

ساختمانی و صنعتی شيرآالتيوزباشی حميدرضابتيس

www.shiralatgolpayegan.camساختمانی و صنعتی شيرآالترحيمی حسن آقایگلپايگان شير آبريز شرکت

ساختمانی و صنعتی شيرآالترضاعلی ابوالقاسم5 فجر شيرآالت

ساختمانی و صنعتی شيرآالتخاوران رضانوين مهتک

ساختمانی و صنعتی شيرآالتسفلی شيخ حسينموج صنعتی توليدی گروه

ساختمانی و صنعتی شيرآالتجيهانی جوادصبا

خدمات سايرپاشازاده داريوشآويسا شيرآالت

ساختمانی و صنعتی شيرآالتهدايت مختارماهان شيرآالت

ساختمانی و صنعتی شيرآالتكامكار مختار آقايبراق شايان

www.sahandtaps.comخدمات سايرهشترودی نصرالهآذر افشان سهند

www.cheshmehtaps.comساختمانی و صنعتی شيرآالتاحمدی مهدیسازان شير چشمه شيرآالت

www.armal.irساختمانی و صنعتی شيرآالتکامکار حسينآرمال

www.abadi-taps.comساختمانی و صنعتی شيرآالتکريمی آبادی رضا محمدآبادی شيرآالت

ديبا
 نژاد اسفرانی ابراهيم

خراسانی
dibaco.orgساختمانی و صنعتی شيرآالت

ساختمانی و صنعتی شيرآالتجيهانی محمودصفا

iraniansaba.irساختمانی و صنعتی شيرآالتطاليی محمودآپادانا

ساختمانی و صنعتی شيرآالتآبادی نور صدوقی حسينپويا کالر صنعتی توليدی

www.asayeshshir.comساختمانی و صنعتی شيرآالتخاني قلي قاسمآسايش شيرآالت



ساختمانی و صنعتی شيرآالتافراشته محمدبرنز افرا بهداشتی شيرآالت

www.ebtekarcompany.comساختمانی و صنعتی شيرآالتمجيدابتکار صنعتی توليدی کارخانه

ساختمانی و صنعتی شيرآالتسفلی شيخ اميرکاريز توليد شرکت

جاللی کامرانپويش هواران
 سايرn\مطبوع تهويه سيستمهایn\کويل فنn\گرمايشی سيستمهای ساير

چيلرn\مطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای
www.havaranpouyesh.com

مطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرتوانگر محمدپارس اعتماد توانگر

chigo

unidelta

fantini

Hangzhou maidi heating and refrigerating equipment

JDM jinda machine

changzhou AME & GBM motors

Guangzhou shenzhou gas appliance

Tianjin keletri machinery and electric equipment trading

ساختمان هوشمند کنترل سيستمهایسعيد مير قاضی مهدی سيدکام مرصوص

Wenling yangyi mechanical &electrical

Bingdian air conditioning

zhejiang yilida ventilator 

soloon electronics (beijing)

wuhu techsun IMP expo co

Liyang compressor co ltd

www.coolsummer.irبرودتی و حرارتی مبدلهایاحمد جان بهرنگسامر کول

sangjin

Wesworlwide 1- Angel airproducts corporation 2-

imposing internatioanal

golfoflex

www.vahhaj.comساختمان تاسيساتی سيستمهای هوشمند کنترلبشتر شهرامصنعت وهاج

starget

Hitit

Thermo flex

Gassero

www.parsnasim.comسرمايشی پکيجهایمحمدی شيخ حميدصحرا نسيم پارس

سفيدی صابرکنترل تاو پايا

 سيستمهای سايرn\دمپر انواعn\گرمايش کنترل هوشمند سيستمهای

 و سنجش ابزارهایn\ترموستات انواعn\مطبوع تهويه و سرمايشی

 هوشمند کنترلn\تاسيساتی سيستمهای و تجهيزات سايرn\اندازهگيری

 هوشمند کنترل سيستمهایn\ساختمان تاسيساتی سيستمهای

دما کنترل سيستمهایn\ساختمان

www.payatawcontrol.com

مطبوع تهويه سيستمهایخوشنويسان بهزاد ريما تهويه جهان

WWW.BADRTECH.COMمطبوع تهويه سيستمهایمحمود محمدالکتريک تک بدر

WWW.YADMAN-PD.COMبرودتی و حرارتی عايقهایبشيری سادات مهرنازدژ پارس يادمان 

Daishin Enterprise Co.,Ltd

www.nia.irمطبوع تهويه سيستمهایصدری حسن محمدنيا تهويه

مطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرn\مطبوع تهويه سيستمهایصادق ميرمحمد سيدحسينپخش سام بازرگاني

فيروزيه کامرانکار بهره اتوماسيون

 کنترل هوشمند سيستمهایn\گرمايش کنترل هوشمند سيستمهای

 تاسيساتی سيستمهای هوشمند کنترلn\ترموستات انواعn\سرمايش

 مديريت سيستمهایn\ساختمان هوشمند کنترل سيستمهایn\ساختمان

 سايرn\وب تحت کنترل سيستمهایn\دما کنترل سيستمهایn\انرژی

شامل وب تحت ساختمانی سيستمهای

www.bahrekar.com

RAGE

اکبری عباسپارس پايندان سپنتا
 هوشمند کنترل سيستمهایn\ساختمان تاسيساتی سيستمهای هوشمند کنترل

ساختمان
www.aliajgaran.com

www.zenner.irانرژی مديريت سيستمهایدار زنده شب محسنراهبرد تجارت توسعه

Imeksan

Mecadis

Ventas

قشم تهويه وستا

Sedef

Tekso

Eneko

www.tahviehsam.irمطبوع تهويه سيستمهایعاليخانی سامسام تهويه سرمايش

فرد نديم منصور مکانيک مهندسی خانه شرکت

 سيستمهایn\مطبوع تهويه سيستمهایn\کويل فنn\سرمايشی پکيجهای

 تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرn\هوا پااليش

دما انتقال برودتی سيستمهایn\چيلرn\مطبوع

yantai



نيازی مهدیصنعت تايماز تهويه

 کنترل هوشمند سيستمهایn\کويل فنn\سرمايشی پکيجهای

 تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرn\مطبوع تهويه سيستمهایn\سرمايش

 کنترلn\برودتی و حرارتی مبدلهایn\ترموستات انواعn\چيلرn\مطبوع

 سايرn\مهندسی و فنی خدماتn\ساختمان تاسيساتی سيستمهای هوشمند

خدمات

www.gfps.irپليمری اتصاالت و لولهکندی روزبه(فيشر جورج ) ايرانيان کشی لوله های سيستم فناوری گسترش

tahvieh.comمطبوع تهويه سيستمهایمجتهدي کاظم محمدتهويه

شجاعی منوچهراروند تهويه يکتا

 پمپهایn\حرارتی پمپهایn\کندانسورn\کويل فنn\سرمايشی پکيجهای

 سرمايشی سيستمهای سايرn\مطبوع تهويه سيستمهایn\سرمايشی چگالنده

 کندانسورهایn\کننده خنک برجn\چيلرn\مطبوع تهويه و

 سيستمهای هوشمند کنترلn\ترموستات انواعn\کمپرسورهاn\تبخيری

سيستمهn\ساختمان تاسيساتی

www.arvandcorp.com

تاسيسات انجمن

موساييان آربيهامون تهويه صنعتي

 فيلترn\هواکش انواعn\مطبوع تهويه سيستمهایn\کويل فنn\فن

 سيستمهای سايرn\زا رطوبت سيستمهایn\هود انواعn\هوا پردهn\هوا

 انواعn\کننده خنک برجn\چيلرn\مطبوع تهويه و سرمايشی

مهندسی و فنی خدماتn\فيلتر

www.tahviehhamoon.com

www.sanatyaran.comهوا فيلترعابدينی فرهادياران صنعت صنعتی و توليدی

مصلحی غزال خانمسوپراکتيو صنعتی و توليدی

 انواع سايرn\مايع روغن ديگn\بخار ديگn\داغ و آبگرم ديگ

 حرارتی مبدلهایn\گرمايشی سيستمهای سايرn\گرمکن آب انواعn\بويلر

مهندسی و فنی خدماتn\برودتی و

www.superactiveco.com

مطبوع تهويه سيستمهایميرزايی مرتضیپرشين تهويه پايدار

نيا شريف حسينگراندفوس- هوا و آب

 انواعn\پمپ انواعn\سرمايشی چگالنده پمپهایn\حرارتی پمپهای

 و تجهيزات سايرn\فاضالبی سيستمهایn\آب تصفيه تجهيزاتn\بوستر

خدمات سايرn\تاسيساتی سيستمهای

www.abohava.ir

www.nszagros.comسردخانه تجهيزاتزاهد قربانی حسينزاگرس سرمايش نسيم

www.damandeh.comهواکش انواعبستانچی احمددمنده

سرمايشی پکيجهایستوده مجيدآرسام تهويه

www.vinapump.irبوستر انواعn\پمپ انواعساروخانی علیوينا پمپ تدابير

ميرزازاده قربانعلیپاکمن

 انواع سايرn\مايع روغن ديگn\بخار ديگn\داغ و آبگرم ديگ

 و حرارتی مبدلهایn\گرمايشی سيستمهای سايرn\بويلر

 سيستمهای و تجهيزات سايرn\فيلتر انواعn\آب تصفيه تجهيزاتn\برودتی

سايتها وب و نشريات و مطبوعاتn\مهندسی و فنی خدماتn\تاسيساتی

www.packmangroup.com

www.lorchco.irداخلی گرمايشی سيستمهایصمدی عليرضالورچ

www.kouhbor.comبرنجی و مسی اتصاالت و لولهُبر کوه رحيمُبر کوه بازرگانی

pars-mashal.comمشعلسپهری منوچهرمشعل پارس

www.ajir.comرادياتور انواعراد سهی مهرانآژير

www.abtingroup.comپمپ انواععطوفی جمالآسيا تهويه آبتين تجاری گروه

www.kicoac.comمطبوع تهويه سيستمهایمحمدی عباسغرب سرمای بستان

www.sabalanhvac.comکننده خنک برجرزمی جوادتهويه گستر سبالن

www.isatis.irکن خشک حولهn\رادياتور انواعn\گرمکن آب انواعn\بويلر انواع سايرآبادی حسين اکبر علیايساتيس گرماآفرين

untesa

www.magco.irمهندسی و فنی خدماتمهرافزا سعيد محمدقرين مهرافروز

www.highfann.comخدمات سايرهارتونی آرداشس(فّن های) مهندسی

بويلر انواع سايررستمی اشرفوايا پارس

parsvaya

داخلی گرمايشی سيستمهایپور خانی احمدمارتول

www.hamarakara.netسرمايشی پکيجهایکوچ سالک محمدکارا آرا هم مهندسی و فنی

www.nima-ac.comمطبوع تهويه سيستمهایکمرئی علیآرا تهويه نيما

دماوند تهويه
 موحديان مسعود آقای

عطار
مطبوع تهويه سيستمهای

payacontrol.irپکيج جانبی لوازمنظری خوش حسين محمدپويش آروين

www.aryaflex.comبرودتی و حرارتی عايقهایشعبانی اسماعيلآريا صنعت الستيک مهراد

www.pstaco.comچيلرنامور محمدآسيا تهويه صنعت پارس

جديدی فاضلی حسين محمدمبدل تهران

 ديگn\بخار ديگn\داغ و آبگرم ديگn\داخلی گرمايشی سيستمهای

 سيستمهای سايرn\گرم هوای هيترn\بويلر انواع سايرn\مايع روغن

 تهويه سيستمهایn\کندانسورn\کويل فنn\سرمايشی پکيجهایn\گرمايشی

 تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرn\پاک اتاقهایn\هوا پردهn\مطبوع

برجn\چيلرn\مطبوع

www.tehranmobaddel.com

tahvieh-sepehr.irمطبوع تهويه سيستمهایزحمتکش خسروسپهر تهويه

tadhvac.comهوا تنظيم دريچهنجمی محمدباقرنجمی فنی موسسه

www.karizab.comبخار ديگزارع هللا فضلکاريزاب

هوا فيلترشرکتی رامينفيلتر رام

www.hamvarsanat.comتابشی گرمايش سيستمهایكالهي ناصر مهندس آقايتبريز صنعت هموار مهندسي فني

مطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرسعيدی عرفانيان علی سيدطوس سبالن تهويه
http://www.tahviehsabalan.co

m

www.tkbroober.comزداها رسوب انواعناصرآزادپيما(تکاب) برين افزار کنترل تجهيز

فتحی مهدیالکترونيک شکوه
 لوازمn\گرمايش کنترل هوشمند سيستمهایn\داخلی گرمايشی سيستمهای

فيلتر انواعn\مشعل قطعات انواعn\ پکيج جانبی
www.shokouhco.ir



هوا پردهn\هوا فيلتراميری علیآرامش تهويه تجهيز دما

نيکنامی اله سيفآترينا ساختمان اتوماسيون

 هوشمند سيستمهایn\بويلر انواع سايرn\داخلی گرمايشی سيستمهای

 هوشمند سيستمهایn\کويل فنn\سرمايشی پکيجهایn\گرمايش کنترل

 تهويه سيستمهایn\سرمايشی چگالنده پمپهایn\سرمايش کنترل

 هوشمند کنترلn\کن خشک حولهn\رادياتور انواعn\چيلرn\مطبوع

\ساختمان تاسيساتی سيستمهای

www.atrinaco.ir

www.consnetwork.comسايتها وب و نشريات و مطبوعاتاکبری مرضيهساز و ساخت نشريه

www.mashalkaveh.irمشعلپيداوسی کسریکاوه مشعل وصنعتی توليدی 

دما کنترل سيستمهایقزاقی هادیسدنا انرژی و نور دما، های سامانه
www.sednaind.com, 

www.sednaservice.com

www.iranshir.comبرنجی و مسی اتصاالت و لولهقشقايی تقی محمدشير ايران

مفخر موسوی داود سيدفراز صنعت رادين
 تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرn\مطبوع تهويه سيستمهای

کننده خنک برجn\چيلرn\مطبوع
www.radinsanatfaraz.com

نقاشيان فريباتهران تهويه
 تهويه سيستمهایn\کويل فنn\فنn\سرمايشی پکيجهای

کننده خنک برجn\چيلرn\مطبوع

اميردادگستر(پتروارميد) پارس نيرو عصر فرآيند
 اتصاالتn\پتروشيمی و گاز نفت، صنايع به مربوط اتصاالت و لوله

جوشی

www.danizpipe.comپروپلين پلی اتصاالت و لولهرضايی رضا محمددنيزپايپ-  مشهد سوسوز

چيلرn\مطبوع تهويه سيستمهایn\کويل فنطهماسوند يوسفصنعت مهر ساتر

اليه چند اتصاالت و لولهرفيعی مصطفیحافظ پتروپارس

www.rothengaran.comپليمری اتصاالت و لولهعزيزی محمدرضاپارسه روتنگران

www.rasell_shahrokhi.comدمپر انواعn\هوا تنظيم دريچهشاهرخی قاسمشاهرخی راسل صنعتی کارخانه

زاده فالطون عبالرحمنبرنولی

 پکيجهایn\تابشی گرمايش سيستمهایn\تجديدپذير و نو انرژیهای

 هوشمند سيستمهایn\حرارتی پمپهایn\کندانسورn\کويل فنn\سرمايشی

 پااليش سيستمهایn\مطبوع تهويه سيستمهایn\سرمايش کنترل

 سيستمهایn\چيلرn\مطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرn\هوا

کندn\دما انتقال برودتی

www.bernoulli.ir

www.shgco.comرادياتور انواعاميری عليرضاافروز غرب گستران شعله

شيرمحمدی حميدرضاگستر نهايت فرا

 فنn\فنn\ پکيج جانبی لوازمn\سرمايشی پکيجهای

 کنترل هوشمند سيستمهایn\حرارتی پمپهایn\کندانسورn\کويل

 پردهn\مطبوع تهويه سيستمهایn\سرمايشی چگالنده پمپهایn\سرمايش

 خنک برجn\چيلرn\مطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرn\هوا

سيستمn\سردخانه تجهيزاتn\ساز يخn\کننده

www.faranahayat.com

آقاخانی مهدی محمدپويا انرژی آراد
 اتاقهایn\هوا تنظيم دريچهn\هواکش انواعn\مطبوع تهويه سيستمهای

دمپر انواعn\پاک

 WWW.IMMMC.IRخدمات سايرشبستری باقری سيدمحمودايرانمهر سازی ماشين

بسطامی عليرضاتهويه مهکوه صنعتی

 پکيج جانبی لوازمn\سرمايشی پکيجهایn\گرمايشی سيستمهای ساير

\nفن\nکويل فن\nکندانسور\nمطبوع تهويه سيستمهای\nساير 

کننده خنک برجn\چيلرn\مطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای

www.mehkoohco.com

www.winder-set.comکننده خنک برجيوسفی مهندستکنيک پارس صنعتی و مهندسی گروه

وحيد مهردادوحيد برودتی صنايع

 يخn\مايع تبريدی سيستمهایn\چيلرn\کندانسورn\سرمايشی پکيجهای

 تجهيزاتn\سردخانه پانلهای ساندويچn\سردخانهn\فريزرn\ساز

 تبخير دستگاههایn\دما انتقال برودتی سيستمهایn\سردخانه

سيار برودتی سيستمهایn\تبخيری کندانسورهایn\کننده

www.sabcool.com

تهراني بازديدي فرهادتهران صنعت هوا
 انواعn\مطبوع تهويه سيستمهایn\کويل فنn\فنn\سرمايشی پکيجهای

هوا فيلترn\هوا تنظيم دريچهn\هواکش

حيدری فرهادپارس نيل آبزيان صنايع
 انواعn\فاضالبی سيستمهایn\آب تصفيه تجهيزاتn\کننده خنک برج

مهندسی و فنی خدماتn\تاسيساتی سيستمهای و تجهيزات سايرn\فيلتر
www.sanco.ir

www.azarnasim.comسرمايش کنترل هوشمند سيستمهایجوهری جوادنسيم آذر تهويه

ابرار تجارت بهينه
 سياهپوشان مهدی سيد

قزوين
www.behinehtejarat.comبرودتی و حرارتی عايقهای

hira

TMA

فنميقانی محمدپارس تهويه صنايع

زاده صفی محمدايده پايا سامان
 هوشمند سيستمهایn\بويلر انواع سايرn\مايع روغن ديگn\بخار ديگ

مهندسی و فنی خدماتn\گرمايش کنترل
www.spi-ir.com

www.omrantahvieh.comبرودتی و حرارتی مبدلهایآذرنگ کيومرثتهويه عمران صنعتی

مطبوع تهويه سيستمهایگلزاده مهدي محمدايران آفرين سرما صنايع

مطبوع تهويه سيستمهایخراسانی علیمبدل آريا پارس

www.olkaagrin.comتابشی گرمايش سيستمهایجعفری مرتضیشرق آگرين اولکا

www.mahyacell.comمطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرپور پارسا داودسل ياس مه

www.mehrkanazsanat.comاندازهگيری و سنجش ابزارهایوری پيله محمدمهرکانازصنعت

خدمات سايرمنصورضايیستاره جذب
www.faaltarin.com/jazbe_seta

re

اسحاقی رضاتصفيه ميهن مهندسی فنی
 انواعn\فيلتر انواعn\آب تصفيه تجهيزاتn\بوستر انواعn\پمپ انواع

زداها رسوب
mihantasfie.com

زداها رسوب انواعالدينی جوادزينکنترل آب پاک

www.rayvarz.comمهندسی و فنی خدماترحمتی پرويزرايورز افزار نرم مهندسی



سليمانی اصغر علینوآور تهران هواکاران

 انواعn\مطبوع تهويه سيستمهایn\کويل فنn\فنn\ پکيج جانبی لوازم

 حرارتی عايقهایn\گير لرزهn\دمپر انواعn\هوا تنظيم دريچهn\هواکش

 چند اتصاالت و لولهn\رطوبتی عايقهایn\صوتی عايقهایn\برودتی و

اتصاالت و لوله عايقn\پذير انعطاف اتصاالت و لولهn\اليه

www.qaemcopper.comبرنجی و مسی اتصاالت و لولهمطلق مدرس مجتبیقائم مس صنايع

-کف از گرمايش سيستمهایظاهر خوش محمودآزمايش نگار صنعتی گروه

انجرقلي زارهكار تبادل صنعتي

 پکيجهایn\گرم هوای هيترn\داخلی گرمايشی سيستمهای

 برجn\مطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرn\کندانسورn\سرمايشی

 دستگاههایn\سردخانه تجهيزاتn\مايع تبريدی سيستمهایn\کننده خنک

 تجهيزات سايرn\مطبوع تهويه سيستمهای تبريدی قطعاتn\کننده تبخير

n\برودتی و ای سردخانه

www.tabadolkar.com

امينی حسين علیتهويه نيرو صنايع
 انواعn\مطبوع تهويه سيستمهایn\داخلی گرمايشی سيستمهای

خدمات سايرn\مطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرn\هواکش
www.nirootahvieh.com

www.toofansaz.irهواکش انواعn\فنلنگری علينقی غالمرضاساز طوفان بنيان دانش

Air Control & Chemical Engineering Company

www.kimiagaran-co.irچيلرفکری مهدیکاوشگر کيمياگران عصر

Www.saremi.irخدمات سايرصارمى شاهرخبرش و جوش دنياى

www.fanhava.comخدمات سايرنراقی رضايی سعيدپاسارگاد هوا آوران فن

www.shahroozco.irساختمانی و صنعتی شيرآالتبافان زری محمودشهروز شيرآالت صنايع

kiyanmobtakerpars.irمطبوع تهويه سيستمهایعليان علیپارس مبتکر کيان

جوهری علی محمدآريا تهويه يوتاب
 تهويه سيستمهایn\کندانسورn\کويل فنn\سرمايشی پکيجهای

کننده خنک برجn\چيلرn\مطبوع
www.tahvieharya.com

www.mahafarin.comسرمايشی پکيجهایکرباسی عباستهويه آفرين مه

فراهانی عبدهللادما فرم

 فنn\فنn\داغ و آبگرم ديگn\داخلی گرمايشی سيستمهای

 سيستمهای سايرn\هوا پردهn\مطبوع تهويه سيستمهایn\کندانسورn\کويل

 تبريدی سيستمهایn\کننده خنک برجn\چيلرn\مطبوع تهويه و سرمايشی

 تجهيزات سايرn\سيار برودتی سيستمهایn\سردخانه تجهيزاتn\مايع

مn\برودتی و ای سردخانه

WWW.FORMDAMA.COM

رضائی غالمعلیهزار آلومينيوم صنايع

 فنn\فنn\ پکيج جانبی لوازمn\سرمايشی پکيجهای

 کنترل هوشمند سيستمهایn\حرارتی پمپهایn\کندانسورn\کويل

مطبوع تهويه سيستمهایn\سرمايشی چگالنده پمپهایn\سرمايش

www.haic.ir

www.tolombehiran.comبوستر انواعn\پمپ انواعn\حرارتی پمپهایلطفی محسنايران تلمبه

www.zavco.comکمپرسورهاغفوری فرهادزاو

سالمت سفينه سپهر سازان آينده

www.arka.meمطبوع تهويه سيستمهایبلغانی علیاروند صنعت يکتا شرکت

www.damavandac.comمطبوع تهويه سيستمهایودادی فرهاد مهندسپارس دماوند تهويه

www.asicoeng.comکننده خنک برجمقصودلو طاهرايرانيان سپهر آرمان مهندسی

www.electrogenco.comخدمات سايرميرترابی محسن سيدالکتروژن

www.shahrak-co.comبويلر انواع سايرشهرک ذاکر پرويزشهرک ری 

sehawi trading co.(ariston heating packages distributer)http://www.sehawi.com

چدنی اتصاالت و لولهميرکاظم سادات مينو( همتا بی) ايران وگ

sit group

GRUPPO GIORDANO

ملکی عباسالکترومهر سپهر
 سايرn\برودتی و ای سردخانه تجهيزات سايرn\ پکيج جانبی لوازم

منزل اتوماسيون سيستمهای و الکترونيکی و برقی تجهيزات
www.sem-ind.com

http://www.alzan.netداغ و آبگرم ديگرضايی کيانوشآلزان گرمايشی صنايع

رادياتور و ديواری پکيججاللی رهبر وحيدکارآزمای سهند

polidoro

ايرفو
 قلی اعظم مهندس آقای

پاشا زاده
www.irfu.irداخلی گرمايشی سيستمهای

وری بهره سازمان

www.gozinetasisat.irبوستر انواعاسکوئی اتفاقی رضاتأسيسات صنعت گزينه

www.moujandisheh.comپکيج جانبی لوازمغوثی حسين محمدبسپار نوين انديشه موج

مطبوع تهويه سيستمهایپرخيده همايونتوچال ماندگار تهويه

/http://www.mirabco.netساختمانی و صنعتی شيرآالتسکاکيان هللا قدرتميراب

شکيب نادررادياتور ايران صنعتی گروه
 و لولهn\مشعلn\کن خشک حولهn\رادياتور انواعn\سرمايشی پکيجهای

اليه چند اتصاالت

داخلی گرمايشی سيستمهایدانشور مجيد آقایپادرعد صنعتی گروه

www.farabvalve.comساختمانی و صنعتی شيرآالتمصطفوی ميثم ميرفارآب شرکت

WWW.UTROBAN .COMداخلی گرمايشی سيستمهاینفيسی صدر رضا محمودراهنمافر

www.azadalborz.comپمپ انواعيوسفی آرشالبرز آزاد سازی پمپ

www.farjamsanat.comبوستر انواععلومی مرتضیابتکار صنعت فرجام

http://www.marsgroup.irداخلی گرمايشی سيستمهایقيدی ابوالفضلماندگار ياران تهويه صنعت

برنجی و مسی اتصاالت و لولهشايانفر محمدرضاشايان گستران سرما

پکيج جانبی لوازمکلهر بهنامپسند گيتی بلور

www.namasaz.comسردخانه پانلهای ساندويچايرانی ابراهيمامروز نماسازان

www.palmo.irپکيج جانبی لوازمغفاری مهدیپارسه سازان مولد ساحل

برودتی و حرارتی عايقهایقريب آرمانساناعايق صنعتی گروه

www.shahabzagros.comهواکش انواعتصديقی شهرهزاگرس شهاب الکتروموتور توليد صنايع



www.sarko.irبويلر انواع سايرمرنگلو قهرمانی حبيبآذربايجان نمای سرام

puriver-co.comداخلی گرمايشی سيستمهایکوهی ياورنوين فرآيند پاکاب

www.sepahan.comآهنی اتصاالت و لولهزاده قلی هوشنگسپاهان صنعتی گروه

رادياتور انواعنيکوپور حمدالهماکو گستر حرارت

www.waltro.irتاسيساتی سيستمهای و تجهيزات سايرشورکی حميدرضابرتر کار و انديشه معتمد

www.tachico.comرادياتور انواعرحيمی علیآشنا آوران پيام

farazkavian.comهوا پردهموسوی الدين رضی سيدفرازکاويان

www.sga.co.irداخلی گرمايشی سيستمهایشکيب ايمانی مريمآسيا گستر سبز صنعتی توليدی گروه

مطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرزمانی بهروزسازه هندسی صنعتی گروه
http://www.hendesisazeh.com

/

بيات مهدیافق گستر حرارت

 آب انواعn\داغ و آبگرم ديگn\داخلی گرمايشی سيستمهای

 لوازمn\گرمايشی سيستمهای سايرn\کف از گرمايش سيستمهایn\گرمکن

 و حرارتی مبدلهایn\کننده خنک برجn\چيلرn\ پکيج جانبی

مهندسی و فنی خدماتn\برودتی

گرمايشی سيستمهای سايراصالنی فرشيدافرا پيشرو هوشمند

www.garmasazan.comرادياتور انواعقديمي صمدايرانيان صنعت گرماسازان

www.kpcco.comتجديدپذير و نو انرژیهایدرياباری حامد سيديدک کومينزاد

www.oneflex.irبرودتی و حرارتی عايقهایهاشمی محمدالهيه پايدار سازه

شاهرخي رضا حميدشاهرخي فني موسسه
 عايقهایn\دمپر انواعn\هوا تنظيم دريچهn\مطبوع تهويه سيستمهای

صوتی
www.shahrokhi.com

Yuyao xinghua pipe industry

Hengxiang holding group

Foshanshunde dongyuan

Shenzhen allied control sys

Zhanjiang doubleflow 

zhongshan inse group co

SAS shanghai industrial

Zhejiang bossi thermal tech

shanghai mondial &test assembly

Shanhai hesen machinery

www.aryanarvin.comهوا تنظيم دريچهرستمکاليی الدين حسامآروين آرين صنعتی و توليدی

Shaoxing ercoelectric

Zhejiang doyin pump

carlo poletti

Imit control sys

RBM 

leas s.p.a

www.pakabfaraz.comآب تصفيه تجهيزاتn\ پکيج جانبی لوازمحبيبی مهدیهزاره صنعت فراز پاکاب

Tesi international

برودتی و حرارتی مبدلهاینوتاش نادرداياطب

www.aria-atsez.comساختمان هوشمند کنترل سيستمهایهاشمی رضاآتسز آريا ساختمان اتوماسيون

پمپ انواعاصفهانی فروغی مرتضیفورگ بازرگانی

www.garmagostar.comبخار ديگآقازاده ميرخانگرماگستر صنايع

شکيب نادررادياتور ايران صنعتی گروه
 و لولهn\مشعلn\کن خشک حولهn\رادياتور انواعn\سرمايشی پکيجهای

اليه چند اتصاالت

www.parsarc.comساختمان هوشمند کنترل سيستمهایصالحی حامدارک پارس

www.kaiflex.irبرودتی و حرارتی عايقهایابيازنی قاسمی بيژنپويا سازان ايده

Zhongshan aoteshidun heat energy tech

WWW.TDTCO.COMبويلر انواع سايرn\بخار ديگn\داغ و آبگرم ديگثابت سرابفرد رشيدتهران دانان تهويه

خدابخشی داريوش دکترايران صنعتی ارتعاشات

 و لولهn\پذير انعطاف اتصاالت و لولهn\ساختمانی و صنعتی شيرآالت

 و لوله انواع سايرn\پتروشيمی و گاز نفت، صنايع به مربوط اتصاالت

اتصاالت

www.iivco.org

حسينثقفی مس صنعت بازرگانی
 و مسی اتصاالت و لولهn\رطوبتی عايقهایn\صوتی عايقهای

اتصاالت و لوله انواع سايرn\اتصاالت و لوله عايقn\برنجی
www.kmbs.ir

www.garmiran.comمشعلرامش رای حسينايران گرم صنعتی و توليدی

www.Behinfp.co.irبرودتی و حرارتی عايقهایزارعی عليرضاپايدار فراز بهين

www.abnoos-p.comآب تصفيه تجهيزاتمودي مسعودپااليش آبنوس

ODE

www.Bronzkar.comمطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرعليرضايی تقی محمدکار برنز

www.novinsazantehran.comتاسيساتی سيستمهای و تجهيزات سايرحسيني ناصر سيدتهران سازان نوين

Nasys

بوستر انواعn\پمپ انواعنژاد بهرامی محمدعلیسی.  ام.  آ صنعتی

www.eyvaztechnic.comداغ و آبگرم ديگشعبانی غفارتکنيک عيوض

www.asayesh.netتاسيساتی سيستمهای و تجهيزات سايردشتی علیآسايش مرکزی جاروی

WWW.KAASHAANEH.COMخدمات سايرواصف اله روحکاشانه آموزشگاه

آسانسور جانبی لوازم و تجهيزاتدهنوی رامينآسانبر خيام

www.aci-ind.comبرودتی و حرارتی عايقهایدوست مسکين محمدنوآور کيميا آميتيس

حرارتی پمپهایهنرمند حميدآواديس تاسيسات تامين



www.pavirpersia.comبرودتی و حرارتی عايقهایمسيبی اميرحسينپرشيا پاوير

www.emertat-co.comمطبوع تهويه سيستمهایمقدم توکلی سلمانتکين صنعتگران امرتات مهندسی گروه

www.polygharb.comپليمری اتصاالت و لولهفر ياوری وحيدايرانيان اتصال غرب پلی

www.pipex-co.comکف از گرمايش سيستمهایحدادزاده آقایپرتو اتيلن پلی

پروپلين پلی اتصاالت و لولهآکباش عبدالکريماروميه درب چليک آلدورا

www.lsr.co.irپليکا اتصاالت و لولهرزاقی رضوانرزاقی سازان لوله شرکت

www.pgproduct.comپليکا اتصاالت و لولهکاوه کمالگلپايگان پليمر

بوستر انواعn\پمپ انواعپيما آزاد ناصرابارا پمپ صنايع

ravand-pipe.comفاضالبی اتصاالت و لولهn\پليمری اتصاالت و لولهزادگان حسين حسامراوند پليمر لوله

www.vogomidgolestan.comساختمانی و صنعتی شيرآالتبهالگردی علیگلستان اميد وگ

www.rayan-ep.comپمپ انواعحجازي عليرايان الكتروپمپ صنايع

ملکی عزيزملکی برودتی صنايع

 سيستمهای سايرn\مطبوع تهويه سيستمهایn\سرمايشی پکيجهای

 گازهایn\ساز يخn\کننده خنک برجn\چيلرn\مطبوع تهويه و سرمايشی

 تجهيزاتn\سردخانه پانلهای ساندويچn\سردخانهn\سردکننده و مبرد

 تبريدی قطعاتn\کمپرسورهاn\تبخيری کندانسورهایn\سردخانه

انواn\مطبوع تهويه سيستمهای

www.maleki-indco.com

بويلر انواع سايرn\بخار ديگn\داغ و آبگرم ديگسبحانی باقر محمد سيداراک سازی ماشين

WWW.EISECO.COMخدمات سايررحمتی محمود سيدالکتريک ايستا ايمن

www.samvalves.comساختمانی و صنعتی شيرآالتاورامی احمدسام صنعتی آالت شير

www.kci-co.comمنزل اتوماسيون سيستمهای و الکترونيکی و برقی تجهيزات سايرآشنايیکسری مرکزی جاروی

www.asarapump.comخدمات سايرنصيری ماشاهللاآسارا الکتروپمپ

www.syp.irپليکا اتصاالت و لولهرضا محمدخادمی گستر لوله

www.notryka.comساختمانی و صنعتی شيرآالتنريمانی اسرافيلنوتريکا

messalliage.comاتصاالت و لوله انواع سايربيگی علی حسينآلياژ مس

WWW.QATRANETTESAL.COMفاضالبی اتصاالت و لولهصدقيانی فرهاداتصال قطران

www.texonir.irفاضالبی اتصاالت و لولهکاظمی حسام(اتصال رود پلی )تکسونير

www.flexible-joint.comپذير انعطاف اتصاالت و لولهزاده عابدي سعيدپيمان گستر ارتعاش

اتصاالت و لوله عايقصناعت پيمانشرق فوم پلی پارس

زداها رسوب انواعنژاد احمدی محمدکاسپين آب نوانديش

www.heevvalve.comساختمانی و صنعتی شيرآالتپور سامانی مهدیآب افراس هيو

مطبوع تهويه سيستمهایگرافيانی پرويزآفرين نسيم تهران

www.nsindco.comسردخانه پانلهای ساندويچکبری سرژيکسرمايش نبوغ توليدی صنعتی

بوستر انواعزاده قمی هاشم محمدکوشش صنعتی

( پارس سرزمين آوران گرم نژاد نيک مهدیآرونيکس(
 حولهn\رادياتور انواعn\بويلر انواع سايرn\داخلی گرمايشی سيستمهای

کن خشک
aronix.ir

www.iran-messefrankfurt.comخدمات سايرمهبد هرمزفراسو تجارت دروازه

ارژنگ شيد محسنسپهر تهويه کيا

 سيستمهای سايرn\مطبوع تهويه سيستمهایn\کندانسورn\کويل فن

 تهويه سيستمهای تبريدی قطعاتn\چيلرn\مطبوع تهويه و سرمايشی

مطبوع

www.pooyamotor.comبوستر انواعطغيانی منصور(سپاهان)موتور پويا

www.koushesh.comبوستر انواعپور ايماني مسعود محمدتوسعه و كوشش مهندسي

برودتی و حرارتی عايقهایبيگدلی اميدايرانيان تهويه سامان

bts-co.comاليه چند اتصاالت و لولهاحمدی حسنسپاهان بهتراشان

رشيدی محمودآسيا صنعت کاراب
 سيستمهای و تجهيزات سايرn\بوستر انواعn\پمپ انواع

مهندسی و فنی خدماتn\تاسيساتی
www.karabco.com

آب تصفيه تجهيزاتسرگلکی مهرداد(مهر راد) مهرداد

www.iranglasswol.comبرودتی و حرارتی عايقهایفراهانی رضاايران شيشه پشم

www.pooyapipe.irپروپلين پلی اتصاالت و لولهزاده شماعی مهدیپويا گستر بسپار

پليمری اتصاالت و لولهحقی اميرحقی صنعتی توليدی

Radiatorpanelکن خشک حولهn\رادياتور انواعمرسلی رضاسهند صنعت تک

شاهرضا محمدپشتيبان صنعت سيال
 سيستمهای و تجهيزات سايرn\بوستر انواعn\پمپ انواعn\چيلر

مهندسی و فنی خدماتn\تاسيساتی
www.supportpump.com

چيلرجمشيدي امير عاطفهجم جام سازان سرما

www.garmataab.comتابشی گرمايش سيستمهایحقوقی آرشمشعل ايران

WWW.PAJANDPAD.COMمطبوع تهويه سيستمهایشاهميری مسعودپاژندپاد

www.adac.irمشعلn\چيلرn\کويل فنn\داغ و آبگرم ديگشکيبی عليرضاآداک تهويه مهراز

مشعل قطعات انواعn\مشعلپوربهشتی حسين مجيدصنعت ری گرما

چيلرn\گرمکن آب انواعهاشمی محمد ميرايرانيان تجارت

yorktehran.comکننده خنک برجn\چيلرتبريزی نوعی اميرتهران يورک

www.garmasun.comتابشی گرمايش سيستمهایبابائی حسينآرتان صنعت شايانير

سهند گستر دما آذر
 خلقی خوش کريم

خسروشاهی
www.azar damagostar.comبخار ديگn\داغ و آبگرم ديگ

WWW.hsic.irسردخانهn\کننده خنک برجn\چيلرn\کندانسورn\کويل فنميری جالل سيدايران صنعتی حرارت

هوا پااليش سيستمهایعرفانی جوادصنعت مارپيچ

مطبوع تهويه سيستمهایبينا رحيموطن سازان تهويه

نادب محمدکاظمافروز احسان
 و فنی خدماتn\سردخانهn\چيلرn\مطبوع تهويه سيستمهایn\کويل فن

مهندسی
EhsanAfruz.com

سردخانه پانلهای ساندويچنژاد بهرامی منوچهرجدار صنعت فرا

NovinParsian.irمهندسی و فنی خدماتقندچی عليرضاپارسيان نوين عالی فنی مجتمع



www.akhgartabesh.comتابشی گرمايش سيستمهایسکوتی فرهادايرانيان اخگرتابش

داغ و آبگرم ديگوفايی محسنبخار فن پاک صنايع

فصحتی سعيدکاردان صنعت تبخير
 تهويه سيستمهایn\سرمايشی پکيجهایn\گرمايشی سيستمهای ساير

چيلرn\مطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرn\مطبوع
www.task-co.ir

www.absaran.irکننده خنک برجکمانکش داودآبساران توليدی صنايع

faranco.coتابشی گرمايش سيستمهایرستمی سعيد محمدفاران مهندسی فنی شرکت

www.solarpolar.irتجديدپذير و نو انرژیهایمبلغ عليرضاايرانيان مهر پاالر

www.ftzco.comرادياتور انواعاکبرواعظی علیزمان طيف فيدار

نشريه

نشريه

ويونا و سيس تهويه

کالی اندی هاشم سيدبند آب صنعتی گروه
 انواعn\بخار ديگn\داغ و آبگرم ديگn\داخلی گرمايشی سيستمهای

مشعلn\کن خشک حولهn\رادياتور
www.ab-band.com

خدمات سايرn\کننده خنک برجاسماعيلی محمدرضاآبگردان ايران و محور شعله

گرمايشی سيستمهای سايرn\کف از گرمايش سيستمهایرمضانی قاسمرمضانی پالستوفوم

بخار ديگسلطانی محمدپارت دز

www.fto-co.comفنکرمانی احمد سيد حميدپيام تهويه آوران فن

چيلرn\کويل فنسعادت پيامهوير تجارت و توسعه

چيلرجوالنی بهراموطن انديشان واال

www.damaarya.comمطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرسماوی شهباز حميدرضاآريا داما

www.sabafarinco.comکويل فناسكوئي شعاعي حسينصبافرين

خدمات سايرنوبری هالنی محمدامينپارس نيکان تهويه

مکانی گل فاطمهسرويس دامون

 شوفاژهایn\بخار ديگn\داغ و آبگرم ديگn\داخلی گرمايشی سيستمهای

 کنترل هوشمند سيستمهایn\کويل فنn\سرمايشی پکيجهایn\القايی

چيلرn\مطبوع تهويه سيستمهایn\سرمايش

www.damonservice.com

www.absardkon.comبرودتی و ای سردخانه تجهيزات سايرمحمدگاهی ميرحميدکاران دما البرز

www.garmayesh-asayesh.comتابشی گرمايش سيستمهایصادقيان احسانآسايش گرمايش

نشريه

www.rtspco.comمطبوع تهويه سيستمهایتوکليان عليرضاپارس صنعت توسعه و رشد

مايع تبريدی سيستمهایn\کننده خنک برجرضايی محمدپاسارگاد سفير تهويه

www.beniz.irکننده خنک برجيعقوبی حميد آقایبنيز آريا

,(LG) گلديران تهويه گرمايشی سيستمهای سايربهنام وحيده

dieselsaz.comپمپ انواعزاد کريم شهرهساز ديزل

(LG) گلديران تهويه

abgardan.coکننده خنک برجزاده الزمیآبگردان پرتو

www.ktk-co.comداخلی گرمايشی سيستمهایاصفهانی صلذقی علیکوهسار تهويه کيا

www.mehavaran.comزا رطوبت سيستمهایعباسيان اکبرآوران مه

تاسيسات تهويه

www.payampress.comسايتها وب و نشريات و مطبوعاتايردموسی داوری مجيدساختمان پيام

www.lghvac.irچيلرهاشمی اصغر علیتبريد ايرانيان تجارت

www.koa.irداخلی گرمايشی سيستمهایقانون تابع مهدی محمدانديشه و کار

www.iranianfan.comفنزاده سليمان اميررضافن ايرانيان پديده صنايع

www.saphyad.irکننده خنک برجحقيقت صديق رضا غالمصافياد صنعتی

گردونی انوشههواساز صنعتی و توليدی
 سايرn\کويل فنn\فنn\سرمايشی پکيجهایn\گرمايشی سيستمهای ساير

کننده خنک برجn\چيلرn\مطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای
www.havasaz.com

www.tgt-phe.comبرودتی و حرارتی مبدلهایفر فرشيديان انوشيروانتوس قالب طاها

چدنی اتصاالت و لولهn\ساختمانی و صنعتی شيرآالتبيکی هللا ذبيحايرانيان آب مهاب

www.aromair.coچيلرn\کويل فنپور حکيم زهراآروما خوش هوای

مطبوع تهويه سيستمهایواحدی ايزدی بابکشار لوله خطوط

WWW.SEPANTA-A.COMتابشی گرمايش سيستمهایزند تورجآگرين سپنتا

www.zrbehroshd.comزداها رسوب انواعصفايی داوودبهرشد الکترونيک مهندسی تعاونی

بلغانی حميدتهويه نياز
 تهويه سيستمهایn\سرمايشی پکيجهایn\داخلی گرمايشی سيستمهای

مطبوع

www.rgspath.comزداها رسوب انواعرهبر نيماسينا گستر رادين

مطبوع تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرادهمی حميدفن کيان صنعتی توليدی

کننده خنک برجپور معدنی هللا ولیتهويه پويا مهر فراگردان

شهنام اميرانصار صنعت جهان

 ديگn\بخار ديگn\داغ و آبگرم ديگn\داخلی گرمايشی سيستمهای

 سيستمهای سايرn\گرمکن آب انواعn\بويلر انواع سايرn\مايع روغن

گرمايشی

www.hofmat.irمشعلفتحي الحسن ابوالوند حرارتي صنايع

www.deltat.irکننده خنک برجزاده رجب وحيدتهويه دلتا

نيوز تاسيسات

نشريه

www.saripuya.comچيلرسرخابی هوشنگپويا ساری

وعيدی مصطفیپسند گيتی صنايع گروه
 سيستمهایn\کف از گرمايش سيستمهایn\تجديدپذير و نو انرژیهای

گرمايشی سيستمهای سايرn\گرمايش کنترل هوشمند
www.sgpco.com

www.pars-jam.comمهندسی و فنی خدماتn\بخار ديگn\داغ و آبگرم ديگزاده صفی سعيدکنترل جم پارس

etp-co.comبوستر انواعn\پمپ انواعابراهيمی حسينپرديس تهويه انرژی

جوشی اتصاالتخردمندان عليرضاآريا الكترونيك صنعت

برودتی و حرارتی عايقهایn\چيلرn\کويل فنقزوينی فتوحی محمدکوهساران تهويه



رحمانی اصغر علیرافع فوالد مخزن
 سايرn\بخار ديگn\داغ و آبگرم ديگn\داخلی گرمايشی سيستمهای

گرم هوای هيترn\بويلر انواع
www.daboosanatco.com

بخار ديگالياسی اکبر علیپويا بخار سبالن

نيوز تاسيسات

www.hvachouse.irسايتها وب و نشريات و مطبوعاتتابان رامينتاسيسات خانه

www.avisasolar.comتجديدپذير و نو انرژیهایبابازاده رضا حميدسبز های انرژی آوران فن

نشريه

نشريه

luxpan.irرادياتور انواعقياسی ابوالحسنسهند يانار خوش

کشور رسولی حسينآذرباد تهويه

 فنn\فنn\ پکيج جانبی لوازمn\سرمايشی پکيجهای

 کنترل هوشمند سيستمهایn\حرارتی پمپهایn\کندانسورn\کويل

 پردهn\هوا فيلترn\هواکش انواعn\مطبوع تهويه سيستمهایn\سرمايش

 تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرn\دمپر انواعn\هوا

مای تبريدی سيستمهایn\کننده خنک برجn\چيلرn\مطبوع

www.tahviehazarbad.com

www.ebiranianکننده خنک برجخزايی محمدايرانيان صنعت ابتکار

www.arminco-ice.comساز يخصرام مسعودآرمينکو صنعتی و فنی

عيوقي شاهينآزما پنام
 پکيج جانبی لوازمn\سرمايشی پکيجهایn\داخلی گرمايشی سيستمهای

\nفن\nکويل فن\nمطبوع تهويه سيستمهای\nهوا فيلتر
www.panamazma.com

بهارستان محمدتک مل

 پکيجهایn\گرمايشی سيستمهای سايرn\تابشی گرمايش سيستمهای

 انواعn\کندانسورn\کويل فنn\فنn\ پکيج جانبی لوازمn\سرمايشی

 رطوبت سيستمهایn\هوا پااليش سيستمهایn\هوا فيلترn\هواکش

 تهويه و سرمايشی سيستمهای سايرn\کن خشک-  رطوبتزدا انواعn\زا

سیn\کننده خنک برجn\مطبوع

www.melltech.co

کننده خنک برجملکی سيروسغرب گستر سرما

نشريه

پارس سرداب پايا

beijng eastyida international exhibition


