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3خیابان کارگاهی - شهرک صنعتی خیرآباد - اراک 08633553889کامپوزیت هافنی مهندسی پارسا کامپوزیت ایرانیان1

286کرج محمد شهر منطقه صنعتی زیبا دشت پالک 02636313415www.najeen.irپوشش های پتینهخورشید آفرینان جوان پاسارگاد2

15615-174صندوق پستی 02177533158Www.iranpolymer.comنشریات تخصصیمجله بسپار3

فروز گستر بین الملل پایدار4

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

02122770204www.phruz.com 8و  - 11پ - خیابان آناهیتا- بلوار آفریقا- تهران

وستا ویژن کیمیا5
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
88645715-16

تهران، میدان ونک، خیابان حقانی، بین چهارراه جهان 

7 طبقه دوم، واحد 67کودک و گاندی شمالی، پالک 

سامان پوشش غرب6
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
65245795www.samanpoosheshgharb.com

-بعد از شهرک مصطفی خمینی-به سمت آدران-شهریار

110پالک-1کوچه تولید -خ مصالح فروشی شهرآرا
41b49

7PROFARB
Manufacturing Machinery and 

Equipment

0048 32 270 45 

41
profarb.com.pl

Chorzowska 117 , 44-100 Gliwice, 

Poland
40a22

8IRCOM 
Manufacturing Machinery and 

Equipment
380 44 559 92 80www.ircom.eu

ul. P. Usenko 8 p/s 12- 02105 Kijów - 

Ukraina
40a21

9
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و 

پوشش
22944184bastani@icrc.ac.irپوشش های سطحی

- خروجی لویزان- اتوبان صیاد شیرازی شمالی-تهران

55پالک -نبش کوچه شمس -میدان حسین آباد

گروه مهندسی مشاور هارپاک اندیشه10
شرکت های مشاور فنی مهندسی و 

پیمانکاران
22985742www.isoharpak.com

نبش کوچه -(اراج)خیابان ولیعصر-بلوار ارتش-تهران

2پالک -پروین
181

11HUBEI RISON 

CHEMICAL CO.,LTD
Raw & Chemical Materials0086 27 83642615www.risonchem.com

2-1801,No.498 JIANSHE 

AVE,HANKOU, WUHAN, CHINA 
44-128

12kraftpowercom22814030صنعت آبکاری http://www.kraftpowercon.com/
طبقه  - 4پالک  - 5کوهستان - پاسداران- نماینده ایران

-سروش نوآوران کیان- 3

55268656انواع رنگپرسیا پروفیل فام13
تهران بزرگراه ایت اله سعیدی شهرک صنعتی چهاردانگه 

1خیابان دوم الومینیوم کاران کوچه مسعود جنوبی پ 

شیمی تجارت کاال14

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

021-88045025WWW.SHIMITEJARAT.COM
خیابان - خیابان گلدشت - خیابان مالصدرا- تهران

2واحد - 20پالک - 2گلدشت 
31a40

15VibfastPigments02126231557www.alusill.com
No.31, West Nahid, Africe Ave, 

Tehran,Iran

16
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
66468243

روبروی خیابان سمیه دانشگاه -خیابان حافظ-تهران

دانشکده مهندسی  (پلی تکنیک تهران)صنعتی امیرکبیر

پلیمر و رنگ

1819

44606523-021انواع چسب های صنعتی و عمومیپرنیان پرواز شیمی17
 3تهران بلوار اشرفی اصفهانی ساختمان طالجواهر طبقه 

11واحد
4137

42030280-041تولید کنندگان مواد و پوششهای کامپوزیتیآفتاب سرخ ارس18
 - A5اول خیابان  - 1فاز - منطقه آزاد ارس - آذ شرقی

روبروی آتشنشانی
31a13

11829 ؛واحد66تهران؛بلوار آفریقا؛خ ستاری؛پالک 88658955www.radyab.coرادیاب19

رنگ افشار تهران20

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

02165401200
تهران ، شهریار ، جاده مالرد ، روبروی شهرک جعفریه ، 

15شهرک صنعتی والفجر، خیابان 
31a25a

7،واحد 23،پالک 19میدان ونک،خ گاندی جنوبی،خ88661457www.bkagrp.com سازندگان قطعات کامپوزیتیبهشت کویر آریانا21

صنعت آبکارینیکل پارسیان22
22872623-

22872593

- باالتر از پل سید خندان - خیابان شریعتی : تهران

 )خیابان شهید چگینی- خیابان خواجه عبد اله انصاری 

3واحد  - 4پالک - بن بست مهرک غربی  - ( 20

4130,30a

ماشین سازی والی23

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

02146880439
خیابان شهید -شهرک سرخ حصار-شهر قدس-تهران

1واحد-108پالک - افراسیابی
1818

1394 آذر ماه 18 الی 15- پانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ ، رزین ، پوششهای صنعتی و کامپوزیت 
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شرکت پارس تجهیز صنعت24
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
88863150 - 021www.parstajhizsanat.com

- ابتدای مفتح جنوبی - خیابان شهید مطهری - تهران 

5واحد  - 437پالک - روبروی ایستگاه مترو 
1823

گرد روی پارسیان25

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

22139346www.parsianzincdust.com
خیابان شهید -بلوار فرحزادی-شهرک غرب-تهران

7واحد -48پ  - حافظی
31a25

شرکت تجن پلیمر ساری26
صنایع بسته بندی رنگ و مواد شیمیایی و 

تولید کنندگان ظروف مربوطه
01134775575www.tajan-polymer.com

مازندران نکا شهرک صنعتی شهید موسی نظری فاز یک 

D2قطعه 
1816,17

65612387انواع چسب های صنعتی و عمومیفنی مهندسی انرژی نیروی کیا27
تهران سعادت آباد بلوار پاک نژاد خیابان سپیدار 

1 طبقه همکف واحد 38پالک
41b15

پارس شن پاش28
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
02188312823www.pars-shenpash.com

 - 139پ- روبروی خ اراک - خ ایرانشهر شمالی- تهران

5ط
31a1

پارس شن پاش29
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
02188312823

 - 139پ- روبروی خ اراک - خ ایرانشهر شمالی- تهران

5ط
31a2

30
شرکت صنایع شیمیایی فام آفرین 

پارسه
4www.famafarin.com-44151882انواع رنگ

- ابتدای ستاری جنوب-بلوار آیت اهلل کاشانی- تهران 

19واحد -  ، ساختمان صبا ،طبقه چهارم54پالک 
1842a

31
شرکت بازگانی پرگاس آداک سپهر 

ایرانیان
76218597سازندگان قطعات کامپوزیتی

جاجرود شهرک صنعتی خرمدشت خ سیاه سنگ م مادر 

4ک فردوسی پ
1835

شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا32

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

02144195051-4www.teiphsaipa.com
شرکت رنگ و .  جاده مخصوص کرج14کیلومتر .تهران

رزین طیف سایپا
1842b

22304030www.kimianegar.irپوشش های سطحیشرکت کیمیانگار صنعت ساختمان33
تهران بزرگراه رسالت نرسیده به مجدیه جنوبی پالک 

3 واحد 1124
1830

پترو اکسیر طوس34

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

021-22496553     

025-33344394
www.petrotoos.com

تهران مینی سیتی، شهرک قائم، میدان نیایش، مجتمع 

8الزهرا، طبقه سوم واحد
1824

پارسا خورشید پام35
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
88765838www.parsakhorshid.com

تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، ساختمان اداری 

۱، طبقه دوم، واحد (۹شماره )نرگس 

پاشکارصنعت36
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
002334572831www.pashkar.ir

 جاده خاوران شهرک صنعتی 50کیلومتر - تهران 

4پایتخت خیابان نیلوفر 

37Pyrox BVBAPaint and coating machinery003214762377www.pyrox.be
Rubensstraat 104/16- Turnhout 2300- 

Belgium
44-27

46084714پوشش های سطحیشرکت شیلر فرآیند پارس38
تهران، شهرک گلستان، بلوار علیمرادی، مجتمع تجاری 

5اداری طوبی، طبقه سوم اداری، واحد 
44-129a

2711831پالک -خیابان شهید مصطفی خمینی - تهران  33137361انواع رنگپخش آریا39

03136275066www.faranickel.comصنعت آبکاریشرکت شیمیایی فرانیکل سپاهان40
اصفهان خ نظر شرقی کوچه اسیاب مجتمع اسیاب طبقه 

سوم
4124

رنگین فام کومش41

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

02314438011
سمنان، بلوار آزادی، نبش خیابان شانزدهم، ساختمان 

٣توسعه مسکن ، طبقه دوم ، واحد

ایران بیدز42

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

03135722900www.iranbeads.com 81832 پالک 7اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان

43

 CNNC HUA YUAN 

SHANGHAI 

TITANIUM　DIOXIDE 

CO., LTD.

Raw & Chemical Materials 86 21  60729980www.sinotio2.com

ROOM 1001, Sandhill Plaza, No. 2290 

Zuchongzhi Road, New Pudong District, 

Shanghai, China

401a

44PANZHIHUA TAIHAI 

TECHNOLOGY CO.,LTD
Raw & Chemical Materials86-757-83633679www.tisea.cn

Vanadium and Titanium Industrial Park, 

Panzhihua city, 617064, Sichuan 

Province, china

44-117

45
Shanghai SIEHE Mechanical 

& Electrical Equipment 

Co.,Ltd

Paint and coating machinery86 21 52913185www.siehechina.com 
13F Building 10, No. 1628,Jinshajiang 

Rd.,Shanghai, China
44-118
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46
QUANZHOU SANWEI 

CHEMICAL INDUSTRY 

CO.,LTD

Raw & Chemical Materials86-595-22571222www.sanwei-group.com 
3/F, Sansheng Office, No.6 Donghu 

St.,Fengze Dist.,Quanzhou, Fujian China
44-123

47

SUNCHEM GROUP - 

QINGDAO SUN 

CHEMICAL 

CORPORATION LIMITED 

Raw & Chemical Materials86 532 80628866www.chinasunchem.com

24A-B, Qingdao International Finance 

Centre, 59, Xianggang Middle Road, 

Qingdao, China

401

48SANTINT

Paint Packing Industry, Paint 

Packing Machinery, Paint Filling 

Machinery and Chemical 

Packing Equipment

0086-371-

67857218
www.santint.com

Xushui Industrial & Trading Park, 

Zhongyuan West Road, Zhengzhou, 

P.R.China 

40a1

49NINGBO DCC 

CHEMICALS CO.,LTD
Pigments

0086-574-

27862110
www.color-search.com

No.516 Tai Kang Middle Road 

(2Fl.,Buliding 8,Water Street, Ningbo 

CBD),Ningbo 315199- China

44-112

02122649727www.djs.irرنگ های پودریفروشگاه پوشش استاتیک50
 8شهرک صنعتی شمس آباد بلوار نخلستان گلشید 

6پالک 
31b5

51Monto
Producers of all Kinds of Paints 

& Coatings
0034961648339www.montopinturas.com

Pinturas Monto, Ctra. de la base militar- 

46163 Marines Valencia Spain
44-228

52 RUNTAI CHEMICAL 

CO.,LTD
Raw & Chemical Materials86 523-82580666www.runtaichem.com

No. 900 Yangzhou Road, Jiangyan 

Economic Development Zone, Jiangsu, 

P.R.China

44-119

53

YANTAI YUANLI 

MACHINERY 

MANUFACTURING 

CO.,LTD

Manufacturing Machinery and 

Equipment
00865356431112www.yfm-cn.com

NO.28,QUNYING ROAD, XITUO 

AREA, FUSHAN HIGH TECH.ZONE, 

YANTAI,CHINA

31b2a

قطعه سازان مسعود البرز54
صنایع بسته بندی رنگ و مواد شیمیایی و 

تولید کنندگان ظروف مربوطه
02832221478www.masoodalborz.ir 3071829خ - قزوین ، شهر صنعتی البرز ، بلوار فارابی جنوبیa

55Arrow Chemical Group 

Corp.
Raw & Chemical Materials

86-532- 

89072278
www.arrow-chemical.com

5F,Inter Royal Mansion ,No.15 Donghai 

West Road,Qingdao ,China
402

56NANTONG MULTI TECH 

ENGINEERING CO., LTD

Manufacturing Machinery and 

Equipment

0086-151-

52437979
www.ntmte.com

NO.182 YUELONG SOUTH ROAD, 

NANTONG
44-19

57SHANGHAI JIUTA 

CHEMICAL CO.,LTD
Raw & Chemical Materials86-21-5204 2175www.shjiuta.com

Room 1217, Building 5, Jiangqiao 

Wanda Plaza, No.26 Hexuan Road, 

Shanghai

44-13

58
JIANGSU BAICHENG 

CHEMICAL 

TECHNOLOGY CO.,LTD.

Raw & Chemical Materials
0086-512-

51910622
www.sinobcmc.com

ROOM 1707,UNIT B, 

INTERNATIONAL TRADING 

CENTRE,NO.12 HUANGHE ROAD, 

CHANGSHU,JIANGSU,CHINA

4012

59ANHUI HERRMAN 

IMPEX CO., LTD
Raw & Chemical Materials

0086 551 

65667530
www.herrman.com.cn

16F, BUILDING C, FORTUNE PLAZA, 

NO.287 SUIXI ROAD, HEFEI, ANHUI, 

CHINA

44-122

60Chinstar Expo Co., Ltd.86-10-51298900
601, Building 25#, District 18, No.188 

Nansihuanxi Road, - Fengtai District, 

Beijing, China- 

61
Shanghai Liancai 

Chemicals  co

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

00862151334681www.liancachina.com
Room1602,Plaza1.No.100 Jinyu 

road,Shanghai.China
1810

ماکرواستپ62
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
34013پالک- خیابان ژیان پناه-خیابان ولیعصر-تهران02177713318

ایران کیتون63

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

88059405-8WWW.RRANKETONE.COM
تهران میدان ونک خ مالصدرا خ شیرازی جنوبی خ 

4 واحد 8سهیل پالک 
1840b

33873658-031کارگاه صنعتی غریبیان64
- خیابان صنعت - شهرک صنعتی امیر کبیر - اصفهان

35پالک 
31a7

22494897شرکت آلما تجارت آذین65
- کوچه عارف - خیابان زهره - خیابان مفتح - تهران 

13پالک 
1834

66FENCHEM BIOTEK LTDRaw & Chemical Materials86 025 8421 8888www.fenchem.com
19F Fortune Building, No. 359 Hongwu 

Road, Nanjing
44-15

67Eisenmann Anlagenbau 

GmbH & Co KG

Manufacturing Machinery and 

Equipment
00497031782705www.eisenmann.com

Daimlerstraße 5  •  71088 Holzgerlingen  

•  Germany

071336242009www.dcaco.netکامپوزیت هاسوانکور تایوان- رابین مرکب کوشا 68

- خ فناوری - خ آرین - بلوار دکتر حسابی - شیراز 

مرکز رشد نفت ، گاز و پتروشیمی - پارک علم و فناوری 

5111طبقه اول واحد - 

40a16
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19www.metragroup.org-88376010مترا- موسسه تحقیقاتی رنگ امیر کبیر 69
- خیابان حسن سیف - بلوار دادمان - شهرک غرب 

14پالک  - 24کوچه 
44-127

المنت70

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

00902165932980www.elementboya.com
 Birlik OSB  1 Nol'lu Cad. 6. Sok. No:5-  

34953 Tuzla İstanbul Türkiye
182

71PRECHEZA a.s.Pigments00420581253847 www.precheza.cz
nabr. Dr. Edvarda Benese 1170/24- 750 

02, PREROV- CZECH REPUBLIC- 
44-116

33873691-045انواع رنگشرکت رنگ و رزین پیروزی72
 (ناحیه جهاد کشاورزی) 2اردبیل ، شهرک صنعتی 

(رنگ سفیر)شرکت رنگ و رزین پیروزی 
1841

ماشین سازی اسالمی73
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها

02165157875-

02165160721
www.eslami-co.com

پایین تر از - سرآسیاب - جاده مالرد - کرج - تهران 

ماشین سازی اسالمی- بانک تجارت 
41b1314و

44503800www.hadirang.comانواع رنگشرکت صنعتی وشیمیایی رنگین74
جنب -10کیلومتر -جاده مخصوص کرج- تهران

(1)داروسازی رازک کوچه رنگین
1839b

66084467www.ynsaleh.ir-021نانو پوششها، فرایند ها و پوشش های نوینیار نیکان صالح75
 ، 226تهران، بزرگراه ستاری، خیابان مخبری غربی، پ

طبقه دوم
4115

3-88500551انواع رنگصنایع شیمییایی رنگ و رزین دانژه76
عباس آباد بعداز چهارراه سهروردی بعداز خ کاووسی فر 

1 زنگ آیفون تصویری ط208جنب بانک کشاورزی پ 
188

77MICROPUL POWDER 

COATINGS
Coatings02165910005www.micropulboya.com

TURKEY, ISTANBUL- ISTANBUL 

DERİ ORGANİZE SANAYI 

YANSANAYI YB/41

5www.barad.co-02644213451رنگ های پایه آبرنگ باراد78
خیابان - 2فاز - شهر صنعتی هشتگرد- استان البرز

13نسترن 
44-229

پویا تجارت عرفان79

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

ندارد88553401
- ابتدای خیابان بخارست - میدان آرژانتین - تهران 

3واحد - 2طبقه - 8پالک - خیابان هفدهم 
44-227a

پرستو کمان80

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

02146072351-3www.pk-co..ir 10431پالک-کن-شهرزیبا-تهرانb35

شرکت پایا فناور ماشین81
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
021-33281492payafanavar.com

-(اتوبان امام رضا علیه السالم)جاده خراسان-تهران

پالک -بلوار کوثر-سایت فناوران-شهرک صنعتی خاوران

1917

189

کویین پاک82
صنایع بسته بندی رنگ و مواد شیمیایی و 

تولید کنندگان ظروف مربوطه
02176212838

باالتر از پل - تهران خیابان دکتر شریعتی - ایران

خیابان ابوذر غفاری - خیابان خواجه عبداهلل- سیدخندان

طبقه  - 1پالک - روبروی بیمارستان رسالت- جنوبی 

6واحد - سوم

40a16a

شیمی گستر اتحاد83

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

88553797www.shimigostar.sme.ir
- 8پالک - بخارست 17خ - میدان آرژانتین - تهران 

3واحد 
44-227

شرکت صنایع تولیدی کیافرین84
صنایع بسته بندی رنگ و مواد شیمیایی و 

تولید کنندگان ظروف مربوطه
021-66469718

کدپستی - 530شماره - خیابان طالقانی غربی - تهران 

1416874315
1822

گروه شیمیایی کمال85

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

02144980212

نبش -19 و 18بین کیلومتر -جاده مخصوص کرج

گروه شیمیایی -65پالک -جنب هالل احمر-65خیابان 

کمال تام کیمیا

41b4546و

86FERM FIX41--66595025انواع چسب های صنعتی و عمومیb12

87Shimi Pooshesh Kala ( 

Chekad )
Raw & Chemical Materials021 77914818www.chekadcomposite.com

Unit# 52, Golbarg Commercial Center, 

Janbazan Ave,Tehran-Iran.
44-22,3

گما آرم88
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
021-88784545www.gemagpp.com

-طبقه اول-پاساژ ونک-خیابان ونک-میدان ونک-تهران

104واحد 
44-115



شماره غرفهشماره سالنآدرسوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

89
گروه صنایع شیمایی سازمان صنایع 

دفاع

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

03152322600
گروه -سازمان صنایع دفاع-خیابان پاسداران-تهران

صنایع شیمیایی
31a32

شرکت تقطیران کاشان90
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
02188965964www.taghtiran.com

- خیابان دوم یوسف آباد- خیابان ولیعصر- تهران 

5واحد  - 3پالک
4114

رنگین کیمیا91

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

65580444www.ranginkimia.com 217-2744ویالدشت،خیابان گلستان سوم،پالک

پاش کار92
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
021-82174111www.poshkar.com

مابین - جاده مخصوص کرج14کیلومتر -تهران: 1آدرس

-انتهای کوچه مهر- بلوار گلستانک- ایران خودرو و سایپا

پالک -خیابان مقدس اردبیلی-زعفرانیه-تهران: 2 آدرس 

جنوبی4طبقه -ساختمان اکیاس-31

44-18

بتک93

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

1839ترکیه-استانبول00905333664651

94Visen Polymer FZEPolymers009715048196211E- 03D,  Hamriyah Free Zone- Sharjah 

UAE- P.O.Box -42380- 
31b15

65466058www.ranginpooshesh.com-021صنعت آبکاریرنگین پوشش95
کوچه برتر - بلوار امام خمینی - فردوسیه - شهریار 

1304پالک 
4123

صنعت آبکاریشرکت نیکل پارسیان96
22872623-

22872593
www.nickelparsian.ir

- باالتر از  پل سید خندان - خیابان شریعتی : تهران

 )خیابان شهید چگینی- خیابان خواجه عبد اله انصاری 

3واحد  - 4پالک - بن بست مهرک غربی  - ( 20

22931615نانو پوششها، فرایند ها و پوشش های نوینشرکت دانش بنیان رادسیس پوشش97
پالک - میدان حسین آباد- چهار راه پاسداران- تهران

مرکز رشد فناوری رنگ - 55
40a1b

1811,12 اداری728پونک مجتمع بوستان راهروی اداری واحد 44498228کامپوزیت هاسازه صنعت پژوهش پلیمر98

22203218www.bbepco.com-021انواع رنگبهسازان برنا انرژی پارس99
قم شهرک صنعتی شکوهیه فاز دوم بلوار شهید دوران 

kh105خیا بان دوم پالک 
4132

02177122617www.parscoating.irرنگ های پایه آبپارس کوتینگ100
تهران خیابان سیری خیابان نباتی غربی کوچه فتح نژاد 

39پالک 
4113

101Haris Al AfaqRaw & Chemical Materials00971 4 2719265PO Box 8141, Dubai, UAE.44-221

کاالکار102

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

22637889 21 0www.kalakarco.com

تهران، بزرگراه صدر شرق، خروجی بلوار کاوه جنوب، 

، 5، طبقه 3تقاطع رزمجوبین، بن بست نصر، شماره 

13واحد 

4014

 جاده مخصوص کرج10تهران ، کیلومتر 9-44525663-021انواع رنگ(پارس الوان)رنگسازی هاویلوکس 103

آرتین پودر پارس104

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

06643349680www.artincarbonate.com4117 جاده اصفهان5کیلومتر - الیگودرز- لرستان

صنایع شیمیایی سورن105

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

09153042940
شهرک -جاده مشهد فریمان-استان خراسان رضوی

5پالک -16صنعت-صنعتی کاویان
1828

اورکیال ایران106

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

222-2244 ، شماره 35تهران ، خیابان الوند، کوچه 88208965

7www.mohebgroup.com-77336866-021مولدان صنایع شیمی107
تهران فلکه دوم تهرانپارس خیابان جشنواره خیابان 

64شهید هلیسایی پالک 
40a20

88880727fardasabt.irموسسه حقوقی فردا108
میدان ونک انتهای برزیل شرقی بعد از دیوان محاسبات 

101 واحد 6بن بست الله پالک 
فضای باز



شماره غرفهشماره سالنآدرسوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

55541145انواع رنگبازرگانی رنگ مسعود مهاجر109
تهران خانی آباد نو خیابان شهید لطیفی روبروی تاالر 

315اسالمی پالک 
415

55541145انواع رنگسیرنگ شیمی110
تهران خانی آباد نو ابتدای خیابان شهید لطیفی روبروی 

317-315تاالر اسالمی پالک 
1820,21

111AROKO GROUPCoatings026-34641935Poneh Sharghi alley , Golshahr Ave , 

Karaj , Iran 
4110

1814,15 واحد اول شرقی8 بهمن پ 12بلوار میرداماد ک -تهران22222335www.p2wax.comپوشش های سطحیپ دو واکس112

113HB-BODYPaint021-77831787
No 900 Damavand Rd- Mansoor Abad 

Station- Tehran, Iran- Zip code: 

1733675854

44-115a

114Hawking Electrotechnology 

Limited

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

00441384836680www.Hawking.co.uk

Unit B2-the Wallows industrial Estate 

/Fen pool Avenue-Brierly Hill-West 

Midlands-UK

4131a

77200493رنگ های پودریالکتروزرسازه115
بزرگراه رسالت خیابان دردشت نرسیده به چهارراه 

10 واحد 4 طبقه 2دردشت انتهای خیابان اولیایی پالک 
1842

77350359انواع رنگسورپرایز116
پنجم - خیابان سازمان آب-خیابان دماوند-تهران

8پالک - کوچه شادی جنوبی- شیدایی شرقی
41b49a

ویلهلم نیمن117
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
88884023www.niemann.de

آدرس - -  مله49326 ، 16آلمان ، خیابان نوردلند 

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، : نماینده

 ، شرکت تولیدی و شیمیایی ایران 47کوچه نگار، پالک 

- -شرکاء

4138

شرکت زیست پاک آراد118
021-88354917-

88354715
www.zistpakarad.ir

خیابان جهان - خیابان گمنام- میدان فاطمی- تهران 

4واحد- 85پالک - (12/1)کوچه افشار - آرا
4112

55268656www.persiaprofile.comانواع رنگپرسیا پروفیل فام119

تهران بزرگراه آیت اله سعیدی شهرک صنعتی 

چهاردانگه خیابان دوم آلومینیوم کاران کوچه مسعود 

1جنوبی پالک 

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران120
مراکز علمی تحقیقاتی و انجمن های صنفی 

مرتبط با صنایع پوشش
48662130www.ippi.ac.ir

-بلوار پژوهش -  اتوبان کرج 15کیلومتر - تهران : آدرس 

: صندوق پستی -  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

14977-13115: کد پستی - 14975/112

31a24

121Changzhou Hongjia 

Chemical Industry CO.,LTD
Raw & Chemical Materials051986683079www.czhj.chem.com

Room310,Yingtong Business Building. 

No.517 Jinling Middle 

Road,Changzhou,China

41b5

122JINAN YUXING 

CHEMICAL CO., LTD
Raw & Chemical Materials86-531-67612792http://www.lxyx.chemchina.com

 No.100 Yuxing Rd, Jinan Chemical 

Industry Park,  Tianqiao District, Jinan, 

China

41b27

123Ece Boya Kimya San ve Tic 

AS
Coatings02163041563www.erco.com.trAnadolu Mah Demokrasi Cad- 131 Tuzla41b47a

77831787-021انواع رنگپخش رنگ ایفل124
پالک - ایستگاه منصور آباد - خیابان دماوند - تهران 

900
44-115b

125
دپارتمان رنگ و آبکاری جهاد 

دانشگاهی صنعتی شریف

مراکز علمی تحقیقاتی و انجمن های صنفی 

مرتبط با صنایع پوشش
22321817www.jdsl.ir 394119تهران، خیابان شجالل آل احمد، خیابان کابلی، پالک

126Unimar Pazarlama Ticaret 

A.Ş. (MAY GROUP)
Raw & Chemical Materials

0090 212 549 20 

20
www.maygroup.com.tr

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, 

Haseyad 1. Kısım, Eski Turgut Özal 

Caddesi, No:14 Başakşehir 

İSTANBUL/TÜRKİYE

31b3

127Willy A. Bachofen AGPaint and coating machinery0041 61 6867294www.wab.ch
Junkermattstrasse 11- 4132 Muttenz- 

Switzerland
44-11

کامپوزیت هاماندگاربسپارفجرآسیا128
02133965335-

02632772130
www.mandegarbaspar.com

اداری -تهران،خیابان سعدی جنوبی،مجتمع تجاری 

کرج،چهارراه کارخانه - 510،واحد5سعدی،طبقه

قند،روبروی درب اصلی کارخانه قند ،ساختمان اداری 

-5،واحد2شهدا،طبقه

31a24a

22860422پارس نیکل فلز129
تهران خیابان شریعتی خیابان خواجه عبداله انصاری 

 طبقه دوم81پالک 
4118

42539000امیا پارس130
کوچه -خیابان پاکستان -خیابان شهید بهشتی-تهران

طبقه اول- 11پالک - چهارم 
36و4135

شرکت رز چلیک سپاهان131
صنایع بسته بندی رنگ و مواد شیمیایی و 

تولید کنندگان ظروف مربوطه
031-36644260

جنب  - 2فاز - قطب صنعتی اشترجان - اصفهان 

شرکت نیرو کلر
1838

ستاره عرش آریا132
تجهیزات آزمایشگاهی و بازرسی پوشش و 

رنگ
02122799056www.sa-aria.com

- بین چهارراه قنات و سنجابی - خیابان دولت - تهران 

26واحد  - 253پالک - مجتمع بهاران 
44-18b,8c



شماره غرفهشماره سالنآدرسوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

ثابت پالست133
صنایع بسته بندی رنگ و مواد شیمیایی و 

تولید کنندگان ظروف مربوطه
025-33347024-5www.sabetplast.com

شهرک صنعتی /تهران- جاده قدیم قم15کیلومتر /قم

خیابان /بلوار شهیددوران/میدان همت/ 2فاز/شکوهیه

KH-154- KH-155/10شماره

185

67405500انواع رنگ(آسان پوشش میالد)پخش علی 134
خیابان -چیتگر شمالی -چهار راه ایران خودرو -تهران 

7قدس چهار پالک -جهاد 
1826

مترون میدل ایست135

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

02188792045
 - 14واحد -- 17پالک - خیابان توانیر جنوبی- تهران

4طبقه 
44-217a

136Hangzhou Xcolor Chemical 

Co., Ltd.
Pigments86-571-83885088www.xcolorpigment.com

Jiangdong Industrail Zone, Xiaoshan 

District, Hangzhou, Zhejiang, China
31b18

02155395766صنعت آبکاریسیماب گران پارسیان137
خیابان مولوی ، بین وحدت اسالمی و ولیعصر ، کوچه 

15نور محمد بیک ، پالک 
412

9www.farayandtarh.com-56234067فرایندطرح138
- بلوار گلستان - شهرک صنعتی شمس آباد - تهران 

14پالک  - 11خیابان گلشن 
1827

139Novatek Painting systemsPaint and coating machinery02362140296www.novaendustri,com
Karaosmanoglu san, sitesi- 28 blok No 

24   - Akhisar. Manisa- Turkey
41b42a

شیمی تکس آریا140

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

88206137-8
تهران بزرگراه آفریقا باالتر از چهارراه جهان کودک 

22خیابان پدیدار پالک 
1837

2www.pcah.ir-02166269901کامپوزیت هاپیشگامان کامپوزیت ارس141

 (2شماره )میدان ازادی بزرگراه فتح خیابان خلیج فارس 

 متر پایین تر از بیمارستان بعداز کوچه توحید 500

طبقه فوقانی تعاونی )    4طبقه دوم واحد 288پالک 

(ثامن

183

55062746خوردگیآمیژه مواد آسیا142
 23ایران تهران شوش خیابان فداییان اسالم بین کوچه 

472 پ 24و 
1825

کوپل شیمی سپاهان143

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

03132734989www.coupleshimi.com
خیابان شهدای - خیابان چهار باغ خواجو - اصفهان 

طبقه فوقانی امالک مشتاق- جنب صدا و سیما - خواجو 
184

66757994www.tivachem.comانواع چسب های صنعتی و عمومیمواد مهندسی تیوا144
تهران میدان فردوسی خیابان پارس کوی جهانگیر 

16 واحد 3ساختمان یاس شرقی طبقه 
40a13

145HARESH PETROCHEM 

PVT LTD
Raw & Chemical Materials42226400www.hareshgroup.com

509/510,acme plaza,andheri-kurla road, 

andheri (E),MUMBAI,400059,INDIA.
44-215

146
ایران  )تولیدی مس گریت خاورمیانه 

(گریت 

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

021-88600901-3www.irangrit.com841واحد - 18پالک - خیابان کیان- سعادت آباد- تهرانb9

147rar resinResin971 44504287www.rarresin.com

unit 1104-1109, 1 lake plaza jumeirah 

lake towers, dubai, united emirates, 

p.o.box: 47381

44-113

5www.bellglue.com-26405061انواع چسب های صنعتی و عمومیگروه صنعتی بل اصل148
تهران، میدان محسنی، خیابان شاه نظری، کوچه دوم، 

، طبقه دوم شمالی34شماره 
41b48

توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر149

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

441b17خیابان مطهری بعد از الرستان کوچه مرجان پالک 88949564

150NAE WOI KOREA.,LTD.Coatings82317340350www.naewoikorea.com

#501 W-City, 9-22, 255Pankyoro, 

Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-

Do, 13486 KOREA

151BMA Commercial & 

Industrial s.a.r.l. 
Paint00961 1 885 385 Lebanon, Maten , Ain Saade, Industrial 

Valley , BMA building - 

41b33قزوین شهر صنعتی البرز خیابان امیر کبیر شرقی4www.iranchasb.co-32246950-028انواع چسب های صنعتی و عمومیگروه تولیدی ایران چسب و الغری152



شماره غرفهشماره سالنآدرسوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

راکتور آرا رزین153
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
02165452894WWW.REACTORARA.COM

جاده مالرد روبروی شهرک جعفریه    -تهران شهریار

110بلوار امام حسین جنب تاالر پدیده میالد پالک 
41b11

44702449-021تولید کنندگان مواد و پوششهای کامپوزیتیمواد ترکیبی نوید154

-زیبادشت باال-چهارراه زیبادشت-دهکده المپیک-تهران

-نبش امالک احمدی-جنب خیابان مرودشت جنوبی

2طبقه-3پالک

1813

88879801انواع رنگشرکت رنگ کانسای ایرانیان155

تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از چهارراه جهان کودک، 

، ساختمان ناوک، طبقه 17نبش کوچه ناوک، پالک 

2همکف ، واحد

88317608www.herkulit.irپوشش های سطحیمانا بتن سخت اسپادانا156

میدان هفت تیر، قائم مقام فراهانی، میدان گاگیک 

ساختمان شماره یک طبقه سوم  (شعاع سابق)طومانیان 

6واحد 

41b16

88141516www.sinaglass.comصنایع شیشه االت سینا شیشه157
تقاطع -خیابان مفتح جنوبی-میدان هفت تیر-تهران

طبقه اول - 103پالک -خیابان طالقانی
41b2

42984www.tms.ir-021تسهیل ماشین صنعت158
-12پالک -کوچه یکم-خ سرافراز-خ شهید بهشتی-تهران

طبقه اول
41b1820و19و

گروه تولیدی کارا و کارین ابزار159
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
021-22842691www.karaabzar.com 241واحد2پالک- 26تیسفون کوچه.تهران خ شریعتیb50

160Worlée-Chemie GmbHRaw & Chemical Materials004940733332508www.worlee.com
Söllerstrasse 16, 21481 Lauenburg / 

Germany
41b49b

تهران بسپار پالستیک161
صنایع بسته بندی رنگ و مواد شیمیایی و 

تولید کنندگان ظروف مربوطه
44537974-5www.tehranbaspar.com

- روبروی بانک ملت -  جاده مخصوص کرج 8کیلومتر 

39شماره  - 20کوچه 
404

شرکت درنیکا ویژن آریا162
تجهیزات آزمایشگاهی و بازرسی پوشش و 

رنگ
02144299852www.dornicaco.com

نرسیده به خ اشرفی - خیابان جالل آل احمد - تهران 

4واحد  - 2طبقه  - 431شماره - اصفهانی 
44-129

دانه های شیشه ای163

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

02188583296www.glassbeadsco.com 231 واحد41 غربی پالک38سعادت آبادb4

صنایع شیمیایی اولیگومر ایران164

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

021-66436257
ایران،تهران،میدان توحید،خیابان پرچم،خیابان رودکی 

13شمالی،کوچه قندهاری، پالک 
31b7

44273638www.petropouyaresin.comکامپوزیت هاپترو پویا رزین165
ساختمان نگین خلیج -خیابان آریافر-مرزداران-تهران

6 طبقه سوم واحد 10فارس پالک
31a21

ایران پاش166
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
021-66505530www.iranpash.ir

تهران خیابان ستارخان روبروی پاتریس کوچه شقایق 

 طبقه همکف9پالک 
31a39

167MEP Korea Co.,Ltd.
Producers of all Kinds of Paints 

& Coatings
02188207883www.mep-korea.com

164-27, Seobu-ro 1541beon-gil, Juchon-

myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 

South Korea.

44-134

شرکت شیمی معدنی همدان168

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

02188798235WWW.CMHCO.IR
ساختمان - خیابان آفریقا - 1917643111-تهران 

-804واحد - آناهیتا 
31b37

2331b36,36a، پالک 64تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان 88053105www.mokarrar.com-021تولید کنندگان مواد و پوششهای کامپوزیتیشرکت مواد مهندسی مکرر169

2041b8چه تهرانی واحد پالک . ک21یوسف آباد خ 22365531گروه پارسیان تکنولوژی170

171BS COATINGSCoatings0033 232 77 3077www.bs-coatings.com
Z.I.A-ALLEE PAUL SABATIER- BP 88-

F-27940 AUBEVOYE- FRANCE- 
44-16

جهان چلیک ایرانیان172
صنایع بسته بندی رنگ و مواد شیمیایی و 

تولید کنندگان ظروف مربوطه
56235216

تهران شهرک صنعتی شمس آباد  بلوار نارنجستان 

12 پالک9گلبرگ 
31a37

بانی کاال شیمی173

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

02188727720www.banikala.com
نبش کوچه - خ احمد قصیر - میدان آرژانتین - تهران 

 -32واحد  - 7طبقه  - 38ساختمان - ی یازدهم 
17و4015

641b6 واحد35سعادت آباد میدان کاج بلوار سرو غربی پالک 22359531پوشش های پتینهشرکت پتینه سازان جوان174

88840424www.respinasanat.comانواع رنگرسپیناصنعت175
- کوچه مسجد- خیابان سلیمان خاطر - خیابان مطهری

.12واحد- 19پالک 
44-120

3www.nickelgostar.com-77240622صنعت آبکارینیکل گستر176
خیابان - پشت مسجد رسول - میدان رسالت - تهران 

4 و 1واحد  - 20پالک - کریمی 
4133



شماره غرفهشماره سالنآدرسوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

شرکت رنگسازی امیدپتروشرق177

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

05135421548www.omidpaint.com
مشهدجاده شهرک صنعتی طوس میدان فناوری سمت 

راست خیابان امید
41b37

66409244khoram.coکارخانه قلم مو سازی خرم178
میدان حسن اباد کوچه . خیابان امام خمینی.تهران

2 طبقه 8محمودیان پالک 
41b26

صنایع شیمیائی آذین بسپارسپاهان179

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

03146412415-7www.apspolymer.com
 خ 1،فاز(سجزی)شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان 

13چهارم شرقی الف پ 
41b4

180Buhler
Manufacturing Machinery and 

Equipment
021-22691400www.buhlergroup.com

Buhler Building, No, 166, Western 

Lavasani st, (Farmaniye)
44-12,2a

بولر181
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
021-22691400www.buhlergroup.com 12,2-44، ساختمان بولر166،پالک (فرمانیه)خیابان لواسانی غربیa

آبتین صنعت182
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
66811655www.abtinsanat.com 339411، پالک 13 و 11بزرگراه فتح، بین فتح

34641935-026صنعت آبکاریگروه بازرگانی آروکو183
- انتهای خیابان پونه شرقی -  متری گلشهر 45- کرج 

طبقه زیرین- ساختمان الماس - بعد از بیمه دی 
4111

بیژن صنعت فوم184

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

0713-6490883www.bijanfoam.com

شیراز ، شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، میدان چهارم ، 

 ، شرکت بیزن فوم 208خیابان ابتکار شمالی ، خیابان 

مرکزی

41b29

41414 و 40تهران خیابان خاوران خ نباتی خ عزیزی پ33970973www.aysahiter.comصنعت آبکاریآیسا هیتر185

(رضا قلی )شیمیایی مجید 186

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

02166783082
 متری سوم 15-  شهریور17کوی - شاد آباد- تهران

24پالک -  (سر حدی )جنوبی  
4129a,29

02155084700www.greenind.irنشریات تخصصیصنعت سبز187
 Dتهران ـ ری ـ خیابان رجایی ـ مجتمع المپ ـ ورودی 

-1ـ طبقه اول ـ واحد 
41b10

21و64121 پالک 58 جاده مخصوص کرج خیابان 16کیلومتر 44985780پوشش های سطحیآبکاری کریمی188 a

تکنو تیتان189

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

02133521856-7www.teknotitan.com
خیابان ری خیابان شهید جاویدی کوچه فخرالملک 

39پالک 
4128

56420348Arvinanodizing.com-021پوشش های سطحیآنودایزینگ آلومینیوم آروین190
رباط کریم میدان امام ابتدا بلوار امام کوچه صنعت پالک 

5

02166943058www.ircomposite.irکامپوزیت هاایران کامپوزیت191
، واحد 38تهران، جمالزاده جنوبی، کوچه رشتچی، پالک 

4.
31b20

192PPM Industries S.p.A.0039035332476www.ppmindustries.com
Via G. Terzi di S. Agata 23- 24030 

Brembate Sopra (Bg)- Italy
41b22,23

02533342811آلی شیمی قم193
-بولوار آیت اله خامنه ای - شهک صنعتی شکوهیه - قم 

شرکت آلی شیمی قم - 38-37قطعات -  کوچه پنجم 
41b24

شرکت سیلیکون تبدیل توان بین الملل194
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
021-77229567ipcweld.com

پایین تر از چهارراه - خیابان مصطفی خمینی - تهران

4پالک - بن بست غفاری - کوچه فیروزکوهی- امیرکبیر 
4122

02188431105www.ttnar.comسروین تی تی نار195
-روبروی دانشگاه صنعتی شریف-خیابان آزادی- تهران

20پالک -کوچه حاجی نیارکی-خیابان دکتر هوشیار

55259092www.azinfelezpooshesh .comصنعت آبکاریآذین فلز پوشش196
 خیابان 17تهران شهرک صنعتی چهاردانگه خیابان 

9صنایع شمالی کوچه پنجم آهنکاران پالک 
4134

197
شرکت دانش بنیان به فرآوران نوین 

آریا سرمد

تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
02177195623www.bnasco.com

تهران، نارمک، خیابان فرجام، کوچه شهید حسینعلی، 

9پالک 
40a2

20www.jahantabchemical.com-02166414519صنعت آبکاریشیمیایی جهانتاب198
- کوچه پشن - پایین تر از چهارراه ولی عصر - تهران 

4پ
4120



شماره غرفهشماره سالنآدرسوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

شرکت تولیدی شیمیایی ماهال199

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

021-88314007-9mahla-paint.com
برج - ابتدای مفتح شمالی-میدان هفت تیر-تهران

402واحد - 4طبقه - مرجان
41b35

صنایع تولیدی بازرگانی گل پخش طیف200

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

026-36670735-6golpakhshpaint.com
کوچه -شهرک صنعتی سیمین دشت-جاده شهریار

5پالک -چهارم غربی
41b36

201DONGGUAN RAYTON 

CHEMICALS CO., LTD.
Raw & Chemical Materials008676922850290

RM 305, BLOCK B2, TIANAN CYBER 

CITY, NO.1, GOLDEN RD., 

NANCHENG DISTRICT, 

DONGGUAN, 523000, CHINA

31a18

تولیدی نیکل فرایند202

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

44131پالک- پنجم غربی- 29فتح - جاده قدیم کرج66817011-2

02166919080www.farvardinkala.comفروردین کاال پیمان203
خیابان -ابتدای خیابان ستارخان-میدان توحید-تهران

2واحد-32پالک -کوثر یکم
31a12

4www.ibe-co.com-02155032133صنعت آبکاریایران بورد الکترونیک204

بین اتوبان آزادگان و - خیابان شهید رجایی - تهران 

- کوچه طباطبایی - کوچه قیر سازی - خیابان ستاره 

12پالک 

9و8و7و416

-3-55489542صنعت آبکاریبهین اکسیر اروین205
- (قلمستان)ابتدای خیابان جوادیان- میدان رازی-تهران 

506-504واحد  - 3مجتمع تجاری رازی طبقه 
413

2441145-0314صنعت آبکاریگلکار سپاهان206
خیابان - منطقه صنعتی پلیس راه - نجف آباد - اصفهان 

7پالک - خیابان کوشش - نیرو 
4127

02144228173www.marron-co.comانواع رنگمارون پوشش ایرانیان207
ستار خان بین خیاان اسدی و خسرو پاساژ مراوارید 

33طبقه سوم واحد
41b34

44842240www.iranplating.irصنعت آبکاریانجمن صنایع آبکاری ایران208
کوچه  (طالقانی)اشرفی اصفهانی خیابان شهید قلی زاده 

1 زنک 26پ  (9)ضیایی 
4125

شرکت ارس ماشین رنگ209
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
04132899160WWW.MACHINRANG.COM

تبریز ، جاده مرند جاده مایان نرسیده به پل راه آهن 

68پالک 
41b7

(سهامی خاص)شرکت مه نور کیمیا 210

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

88533000-3
پالک - خیابان توپچی-خیابان سهروردی شمالی- تهران

طبقه پنجم- 26
31b16

بنیان کاال شیمی211

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

88555557www.bonyankala.com
، کوچه (بخارست)ایران، تهران، خیابان احمد قصیر 

4، واحد 2سیزدهم، پالک 
31a31

212VIPUL DYE CHEM LTD.Pigments912266139999www.vipuldyes.com

102,ANDHERI INDUSTRIAL 

ESTATE,OFF.VEERA DESAI 

ROAD,ANDHERI(WEST),MUMBAI-

400053,MAHARASHTRA,INDIA

44-121

56390362انواع رنگصبا رنگ سینا213

تهران بزرگراه نواب مسیر شمال به جنوب بعد از پل 

 شمالی 5کمیل نرسیده به خیابان سینا بلوک راش 

 رنگ سینا222پالک 

406

214
تولیدی مواد شیمیایی و فرآورده های 

رنگ نگین بم

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

44994584www.neginbam.com
 جاده مخصوص کرج ابتدای بلوار 16تهران کیلومتر 

5کرمان خودرو بلوار ارگ ساختمان اداری صدف طبقه 
41b25

66810049www.nikabchemie.comصنعت آبکارینیکاب شیمی صنعت215
دوربرگردان به -شاهد شرقی-فاز یک-اندیشه شهریار

24 واحد 5طبقه -ساختمان آزادی-سمت فاز 
4126

88774492www.rakhshanresin.ir-021انواع رنگرخشان رزین تهران216
خیابان -خیابان ولی عصر- تهران: آدرس دفتر مرکزی 

4واحد  – 23امینی  پالک 
40a19

217Kimya Exir Arisa Raw & Chemical Materials02188457602www.arisaco.ir
Unit 8, No.2, Nafisi alley, Sohrevardi St., 

Tehran - Iran
31b32,31



شماره غرفهشماره سالنآدرسوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

شرکت تالش رنگ218

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

03538265591WWW.talashrang.ir41یزد خیابان کاشانی خیابان نعیم آبادb28

219NETZSCH Feinmahltechnik 

GmbH

Manufacturing Machinery and 

Equipment
00499287797-219www.netzsch.com/gdSedanstraße 70- 95100 Selb- Germany405

22222910www.kianranginco.comرنگ های پودریکیان رنگین220
نبش خیابان - ابتدای بلوار میرداماد-میدان مادر- تهران

22واحد4طبقه ی - ساختمان کامیار-آزیتا 
41b30

2-66724751انواع چسب های صنعتی و عمومیآنا شیمی جلفا221
کوچه فتحعلی -کوچه نعمتی-خ امام خمینی-تهران

10 واحد3پالک -خانی
31b14

شرکت نرم پودر سپاهان222
02188964021-

03132214344
www.narmpowdr.com

اصفهان،خیابان آمادگاه،کوچه جنب داروخانه 

تهران بلوارکشاورز، ابتدای - - و 4سپاهان،طبقه 

خیابان فلسطین،روبه روی بیمارستان ساسان پالک 

12 واحد6طبقه 94

31a4

آمیتیس رنگ و رزین223

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

88372708www.amitispaint.com
 ایوانک غرب گل افشان شمالی 6تهران شهرک غرب فاز 

 واحد یک غربی3 پ 3ک 
41b51

224DROMONT COMEC
Manufacturing Machinery and 

Equipment
390173230411www.dromont.comVIA BORZONE, 42403

فراز اندیشان راستین225

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

88025506www.far-co.ir 3541 پالک 28خ - یوسف آباد - تهرانb52

شرکت صنایع شیمیایی آذررزین226

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

02122054750azarresin.ir
خیابان ولیعصر روبه روی پارک ملت نبش کوچه سایه 

5 واحد 4برج سایه ط 
41b32

صنایع شیمیایی کوشا رزین سینا227

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

02637774251koosharesin.com

بلوار ابوریحان - شهرک صنعتی اشتهارد - اشتهارد 

خ - خ نرگس سوم - بلوار مالصدرای غربی - بیرونی 

3830پالک - خ نرگس پنجم - نسترن چهارم 

31a22

2831a30واحد - 60شماره - خیابان گلفام-خیابان آفریقا-تهران6www.parszincdust.com-22024214-021خوردگیشرکت تولیدی گردروی پارس228

شرکت پتروشیمی فارابی229

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

88779043-45www.farabico.com
تهران میدان ونک خیابان گاندی شمالی کوچه شهید 

18صانعی پالک 
31a35

230Wuzhou Long Teng 

Chemical Co., Ltd.
Resin0086 774 6026898www.rosinester.net

Room 2102, Building 2, No. 6, Jinhu Bei 

Road, Wuzhou, Guangxi, China.
44-14

231CRISTOFORO TIXE 

D'ARENZANO SRL

Producers of all Kinds of Paints 

& Coatings
00390109111271www.tixepaint.com

VIA PIAN MASINO 29 - 16011 

ARENZANO (GE)
31b17

232Nikfam Research 

International Co.
Raw & Chemical Materials 26104760-63www.nik.r.i.com

No. 55, Hamid Reza Nuriyan Alley, 

North Dibaji St., Farmanieh Ave.,Tehran 

1953763551 Iran

44-114

233
صنایع شیمیایی و رنگسازی مروارید 

کبود
234-44 غربی210نبش خیابان -باالتر از میدان پروین-تهرانپارس4www.morvaridkaboud.com-77062071-021انواع رنگ

02632284109www.celomix.irپوشش های پتینهسلومیکس234
استان البرز شهرستان کرج میدان توحید بلوار بالل 

6جنب بانک صادرات ساختمان توحید طبقه دوم واحد 
31a8

مانا شیمی ایرانیان235

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

22896117-18
- 73پالک - کوجه اتوبانک- خیابان شریعتی- تهران

11واحد 
40a15



شماره غرفهشماره سالنآدرسوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

شیمی کاران سهند236

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

22896114-8
کوچه - روبروی پارک کوروش - خ شریعتی- تهران

11واحد  - 73پالک - اتوبانک 
40a15

02126424492www.consbank.comنشریات تخصصیگروه نشریات ساخت و ساز237

خیابان - خیابان نفت جنوبی - بلوار میرداماد - تهران 

- طبقه اول  - (ساختمان پارسا) 10پالک- تابان شرقی 

5واحد 

41b3

238NUOVA S.I.V.A.M. SPAPaint0290304211www.sivam.it
VIA MONVISO 10- BAREGGIO (MI) - 

ITALY
31b22

239Inopol CoResin0098 21 26411522www.ino-pol.com

16,JUNGONGEOPDANJI-GIL- 

GYESONG-MYEON- 

CHNAGNYEONG-GUN- GYUNG- 

NAM- SOUTH KOREA

44-124

77741062www.sazehmorakab.comکامپوزیت هاشرکت سازه مرکب240

نبش خیابان -خیابان رشید جنوبی - تهرانپارس -تهران 

طبقه دوم 73پالک  -(شهید مسعود نوکار ) غربی 154

8واحد 

31a3

پالستیک جعفری241
صنایع بسته بندی رنگ و مواد شیمیایی و 

تولید کنندگان ظروف مربوطه
56585522www.jafari-mg.com

شهرستان رباط کریم،شهرک صنعتی ایده آل صنعت 

سبالن،بعد از زیر گذر دوم،روبروی باسکول 

المهدی،پالستیک جعفری

40a8

242Arya Chemie Poushesh Co.Raw & Chemical Materials88641782-4
No. 2485 Vali-E-Asr Ave.- Negar Tower, 

10th Floor, Unit # 4- Tehran, Iran 

1969833111

44-17

210-14145/67544: صندوق پستی - تهران  00989121754065www.crackpaint.comنانو پوششها، فرایند ها و پوشش های نوینرنگ تَرک پورقاضیان243

244Bayer ParsianRaw & Chemical Materials82268132www.covestro.com

تهران،میدان ونک،خیابان خدامی،نبش خیابان 

،شرکت بایر 2،ساختمان مادیران،طبقه 3آفتاب،پالک 

1994834573پارسیان،کد پستی 

31b29

بایر پارسیان245

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

82268132www.covestro.com

تهران،میدان ونک،خیابان خدامی،نبش خیابان 

،شرکت بایر 2،ساختمان مادیران،طبقه 3آفتاب،پالک 

پارسیان

31b29

شرکت شیمیایی حالل پویان اراک246

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

08638233460www.Hallal- Pouyan.com24-44تهران خیابان هویزه کوچه کوشش

247
رنگ )شرکت شیمی طیف ایرانیان

(ترنگ
88621785انواع رنگ

شهرک صنعتی گرمسار خیابان پژوهش پنجم شرکت 

(رنگ ترنگ)شیمی طیف ایرانیان
4010

02126231557www.alusill.comایرمان مهر گستر248
 31پالک - ناهید غربی - باالتر از میرداماد - بلوار آفریقا 

9واحد  - 5طبقه - 
44-126

4www.msglidoma.co-88756303مهندسین رهپویان صنعت لیدوما249
 8پالک - کوچه دوم - خیابان کوه نور- خیابان مطهری 

a4واحد - 
44-25

شرکت اطلس فام سهند250

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

0413-4328798-9www.atlasfam.com 31 متری اول20 متری سوم 30تبریز شهرک شهید سلیمیb19

251IRSACOMRaw & Chemical Materials02122222258WWW.SCGROUP.IRNO 178 ZAFAR AVE ,TEHRAN 31b23

پیشتازان توسعه صنعت ایلیا252
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
66062159

روبروی -بین یادگار و شادمهر-خیابان آزادی-تهران

٣واحد -۴۱۷پالک -کارخانه زمزم
44-26

سپهر رزین ایرانیان253

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

65111016-

65111340
sepehrresin.com

انتهای بلوار - شهرک صنعتی اشتهارد-اشتهارد

4127قطعه-ترانه اول-ترنم دوم- مالصدرای غربی
44-226

77724956www.msf-co.comپوشش های سطحیمینا سطح آرا254
- 119پالک -شرقی 184خیابان -تهرانپارس - تهران

8واحد
40a14



شماره غرفهشماره سالنآدرسوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

شیمی پویان255

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

02177737950www.chimipouyan.com
ساختمان . ضلع شمال غربی فلکه سوم. تهرانپارس. تهران

9واحد . طبقه سوم. پارسیان
31a42

آکو کیمیا پترو پارت256

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

141b21واحد - 143پالک - بلوار گلها- تهرانسر- تهران02144518081

صنعتی آذین پاش تهران257
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
66819277www.azinpash.com

 ، پالک 19 بزرگراه فتح ، خیابان فتح 4تهران ، کیلومتر 

14
31a16

22853680www.irancoat.irنشریات تخصصینشریه پوششهای سطحی258
تهران، میدان تجریش، خیابان فناخسرو، ساختمان ملک 

8، واحد (24پالک )
44-110

میکرومینرال259

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

02188365933http:// vermica.blog.ir31.تهران،آزادگان، بلوار شقایقb13

پترواکتان ایساتیس260

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

02128425445www.petrooctane.com
یزد، سه راه تعاون، مرکز بیوتکنولوژی پارک علم و 

فناوری یزد، دفتر شرکت پترو اکتان ایساتیس
31a36

02334573790ribalchimi.irانواع رنگریبال شیمی261
 کیلومتری جاده تهران گرمسار شهرک صنعتی جنت 45

1 پ37اباد نبش الله
31b6

تاک فام262

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

88717050www.takfam.com216-90644واحد 9تهران خ ولیعصر برج سروساعی ط

26400546sabashimi.comانواع رنگصباشیمی آریا263

تهران، خیابان شریعتی، خیابان ظفر، خیابان صبر، 

خیابان مطهری، خیابان خورشید، داخل بن بست سعید، 

1پالک

31a20

طلوع مهر آبتین264

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

66255637-021www.abtin.ir10741یافت آباد بلوارالقدیر پالک -تهرانb1

چدن آرای شمال265
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
40a5.، خیابان الله1آمل، شهرک صنعتی امامزاده عبداله، فاز 01144203334-5

پارس شن پاش266
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
021-88312823www.pars-shenpash.com

ط - 139خ ایرانشهر شمالی ،روبروی خ اراک پ - تهران

5
فضای باز

کیمیا پویش بسپار267

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

031-36516423-4www.kimyapooyesh.com
، 2اصفهان، سپاهان شهر، بلوار غدیر، نبش خیابان فارابی 

E43، واحد 4، طبقه 2مجتمع اداری نگین 
31a19

رنگ افرا268

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

021-65612161
شهرک - ابتدای جاده شهریار-جاده قدیم کرج-تهران

25صنعتی گلگون پ 
41b31

صیام چوبین269

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

233-944 واحد23 غربی بالک 182تهرانبارس 77701504

931a33تهران خ ستارخان خ حبیب اهلل بلوار متولیان پ 02163100www.nano.irکامپوزیت هاستاد ویژه توسعه فناوری نانو270

شرکت فاتح فام سپاهان271

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

03136606477_  

03136605953

طبقه زیرین  _روبروی بانک ملی_خیابان سجاد _اصفهان

شرکت فاتح فام سپاهان _رنگ سادات
31a10



شماره غرفهشماره سالنآدرسوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

211-44کیلومتری جاده خاوران شهرک صنعتی جنت اباد02334573401www.nilgoon paint.ir45انواع رنگصنایع رنگ نیلگون272

کاال پلیمر آریا273

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

021-88100693-7www.kalapolymer.com
کوچه دل -باالتر از خ شهید بهشتی-خ ولیعصر-تهران 

11واحد -21پالک -افروز
44-21

12www.isfahancopolymer.com-36258711-031شرکت اصفهان کوپلیمر274
روبروی ساختمان البرز - خیابان توحید میانی - اصفهان

ساختمان کاج- نبش بنبست نیلوفر - 
31a38

کیمیا رنگینه فام275

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

88873355
 واحد 20 پالک 2خ گلدشت گلدشت - خیابان مالصدرا 

1
44-29

9www.adakpaint.com-05132220108رنگ های پایه آبخانه سفید شرق276

روبه روی شهرک صنعتی کالت - مشهد : کارخانه

مشهد میدان راه آهن : دفتر فروش - شرکت خانه سفید

 اولین تقاطع 23بلوار آیت اهلل بهجت آیت اهلل بحجت 

6 طبقه سوم واحد 48سمت راست پالک 

31a23

فضای باز2 واحد 60جنت آباد جنوبی چهارباغ غربی پالک 02144489654www.ideacolor.irصنعت آبکاریایده رنگ آرمتین277

33922000www.epciran.com-031شرکت پتروشیمی اصفهان278
بلوار اختصاصی -  بزرگراه آزادگان 5کیلومتر - اصفهان 

81395-313صندوق پستی - پتروشیمی 
44-225

02166721041www.peyvandabzar.comشرکت پیوند ابزار سایش279

خیابان امام خمینی نرسیده به میدان حسن آباد - تهران 

مجتمع مهدی - کوچه فتحعلی خانی - کوچه شجاعی - 

. طبقه دوم 3 واحد 3پالک - 

31a15

46890610www.javidrang.com-021پوشش های سطحیجاوید رنگ پویا280
-  غربی 5خ -  متری 24بلوار - سعادت آباد - تهران 

5طبقه  - 7پالک 
44-130

88694916www.ksa-co.comپوشش های سطحیکفپوش صنعت آریا281
 )خیابان سی ام غربی/خیابان عالمه جنوبی/سعادت آباد

2طبقه /2پالک /(قدیری 
44-235

رنگ پوشش آزو282

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

02133986204
خیابان سعدی جنوبی، پایین تر از مترو سعدی، روبروی 

2، طبقه 315بانک سپه، پالک 
31a14

رهاورد سرزمین پرشیا283

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

230-44تهران76214121-4

77500618www.basparlia.comشرکت شیمیایی بسپارلیا284
تهران خیابان شریعتی باالتر از سه راه طالقانی نبش 

 طبقه اول265خیابان بوشهر پالک 
44-219

شرکت پتروشیمی خوزستان285

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

06152170017-

70118
www.kzpc.ir

شماره - ابتدای کریم خان زند- میدان هفت تیر- تهران

205اتاق - طبقه دوم- 38
31a27

6http://www.sinaadhesive.com-88735302-021انواع چسب های صنعتی و عمومیصنایع چسب سینا286
، کوچه ششم، (بخارست)تهران، خیایان احمدقصیر 

11پالک
31a28

رزین سازان287

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

44892235
- باالتر از چهارراه گلستان- سردارجنگل- پونک- تهران

4 واحد 3پالک - کوچه نسترن- خیابان غروی شرقی

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان288

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

82446www.oikala.com
تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ساختمان 

 ، طبقات سوم و چهارم49طال پالک 
31b9

شرکت تولیدی صهباکنیتکس289
77807731-

77447950
www.sahbakenitex.com

میدان رسالت، خ شهید اسالم پناه، خ یونس احمدی، 

2، واحد11پالک
31b30



شماره غرفهشماره سالنآدرسوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

290
SHANGHAI SIEHE 

IMPORT & EXPORT 

CO.,LTD

Paint and coating machinery86-21-52913185WWW.SIEHEINDUSTRY.CO

M

13F, NO. 10, 1628 JINSHAJIANG RD., 

PUTUO DISTRIST, SHANGHAI, 

CHINA

نشریات تخصصیمجله مواد شیمیایی291
77724009-

77723998
www.chemical-materials.com

پالک - بلوار جشنواره - فلکه دوم تهرانپارس - تهران 

18واحد  - 133
44-213

2www.lalehfamkavir.com-37275700-035رنگ های پودریشرکت الله فام کویر یزد292
انتهای - بلوار الدن  - 3فاز -شهرک صنعتی یزد -یزد 

8947184499: کدپستی  -- 4الدن 
44-212

صنعت آبکاریشرکت پارس نیکل293
22841025-

22849929

خیابان - باالتر از پل سیدخندان- خیابان شریعتی-تهران

81پالک - خواجه عبداله انصاری
44-111

294
شرکت تولیدی و شیمیایی پارس 

سیمین
40a4انزلی-  جاده رشت 5کیلومتر 01334422166www.parssimin.comانواع رنگ

83802000www.pandcaspian.comپند کاسپین295
- برج دریای نور - خیابان سرافراز - خیابان بهشتی 

203واحد 
40a7

66464581آسان پوشش نجات296
- خیابان محمود مرادی - خیابان امام خمینی - تهران 

 .14/1پالک 
407

رنگسازی شبرنگ297

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

021-66303060-1www.shabrangco.com
- ابتدای بلوار معلم- بزرگراه آیت اهلل سعیدی - تهران

22پالک 
44-232

www.Novinpooshesh-co.com 36427090 - 91پوشش های سطحینوین پوشش پرشیا صنعت298
- شریف اباد - (45کیلومتر  )جاده خاوران - تهران 

752پ - خ دلگشا - شهرک صنعتی عباس اباد 
31b8

66709155مرکز پخش قایم299
- پاساژ نایب - کوچه جهانگردی - میدان حسن آباد 

.4پالک 
408,9

آهکان پودر دلیجان300

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

021-22335902-7---
تهران ،مجیدیه شمالی ، خیابان برادران محمدی ، کوچه 

9 ، واحد 1سعیدی ،پالک 
31b11

غزال پلیمر301

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

5-03145644084www.ghazalpolymer.com
شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان بوعلی سوم، پالک 

462
44-214

پرفکت شیمی302

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

44033967www.perfectco.ir
 242فلکه دوم صادقیه  بلوار فردوس شرق پالک 

45ساختمان افرا ط چهارم  واحد 
31a9

88147038www.golbahar.infoانواع رنگآرتا الوان303
تهران خیابان مطهری شرقی نبش خ فرهنگ شمالی 

3 واحد 21پالک 

شرکت تیام صنایع304

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

88797135www.TiamLtd.com
 طبقه 19تهران خیابان ونک خیابان کاروتجارت پالک 

11دوم واحد
44-220

شرکت پتروماد کیمیا305

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

04134328196www.petro-mad.com
 30ابتدای -شهرک شهید سلیمی-جاده آذرشهر-تبریز

شرکت پتروماد کیمیا-متری چهارم شمالی
31a41

56233079,59-021پوشش های سطحیپایون فام آراد306
شهرک صنعتی شمس آباد بلوار -اتوبان تهران قم 

3 پ 11نخلستان گلشید 
31b12

مجتمع صنایع شیمی گستر نیما307

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

44255628www.nimachemi.ir
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، 

1 واحد 8/1میدان پرواز، کوچه سوده، پالک 
31b21

جذب ستاره308

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

531b10خیابان ستارخان خیابان تاکستان کوچه ربیعی  پالک 66510048



شماره غرفهشماره سالنآدرسوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

07137742818www.firoozehpaint.comانواع رنگرنگ فیروزه شیراز309
 خیابان بهره وری 2شهرک صنعتی بزرگ شیراز فاز 

413خیابان 
31b28

02122265779www.mahanpardaz.comماهان پرداز برنا310
 9پالک - خیابان ساسانی پور - میدان کتابی - میرداماد 

10واحد - 
44-231

صنایع شیمیایی فراپل جم311

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

021-88797726www.farapol.ir
، خیابان نظامی گنجوی، (عج)تهران، خیابان ولی عصر

2، واحد 22پالک 
44-135

56276323صنعت آبکاریپارس آب فناوران312

تهران، بزرگراه آزادگان، مسیر شمال به جنوب، احمدآباد 

مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقالب، 

خیابان شهید احسانی راد، سازمان پژوهش های علمی و 

.صنعتی ایران، مرکز رشد

40a3

77914818www.chekad.com-021رنگ های پودری(چکاد )شیمی پوشش کاال 313

تهران، نارمک، خیابان جانبازان شرقی، بعد از تقاطع 

اداری گلبرگ، طبقه سوم، -دردشت، مجتمع تجاری

52واحد 

44-22,3

26315267پوشش های سطحیمحار سازان آریا314
 _خیابان ابولحسنی _خیابان استاد حسن بنا شمالی 

-112پالک 
44-131

شرکت تولیدی و صنعتی آواشیمی315

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

02636102231-2www.awachimie.com

روبروی -گرمدره- جاده مخصوص کرج 25کیلومتر 

 -771پالک -خیابان زرشکی -خیابان تاجبخش-اتمسفر 

آواشیمی

40a18

انواع رنگتهران کنیتکس316

77800950 - 

77795066 - 

77795067 - 

77343689

www.tehrankenitex.com
- خیابان وفادار شرقی - فلکه چهارم تهرانپارس - تهران 

284شماره  - 139بعداز خیابان 
31b1

021www.ghavamkar.com-65684290انواع چسب های صنعتی و عمومیشرکت شیمیایی قوام کار317
تهران ـ خیابان مالصدرا ـ بین شیراز و شیخ بهایی ـ 

178پالک 
44-223

شرکت جهان شیمی بسپار318

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

88698817jsbfactory.ir
پالک / خیابان مطهری شمالی / بلوار دریا / سعادت آباد 

7واحد  / 4
31a34

131a26 واحد 394تهرانسر بلوار نیلوفر غربی پالک 44502129-021تولید کنندگان مواد و پوششهای کامپوزیتیشیمی افسون319

رنگ مهدی320

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

02166823352
تهران یافت اباد غربی روبروی گلزار شهدا خیابان علیپور 

11پ 
4018

شرکت طوس رنگ ورزین نادر321

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

4_ 05132655871nadercolor.com
 9خراسان رضوی ، مشهد ، جاده سیمان کیلومتر

6/6 کوچه حکمت 6بلوارحکمت خیابان خکمت 
40a12

گروه توسعه تجارت صادق322

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

025-33343930-3www.stgtrade.com
-بلوار آیت اهلل خامنه ای - شهرک صنعتی شکوهیه - قم 

SH 13پالک  - 7 کوچه 
40a9

شرکت سوبرانکو323

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

36260601-031www.subranco.com
خ توحید شمالی ساختمان سایه طبقه سوم -اصفهان 

8173655317واحد پنجم کد پستی 
40a6

83824www.pekachemie.com-021رنگ های پودریشرکت تولیدی و صنعتی پکاشیمی324
قم شهرک صنعتی شمس آباد - اتوبان تهران35کیلومتر 

بلوار بهارستان روبروی خیابان بوعلی سینا
44-132

73061www.poosheshfam.comرنگ های پودریپوشش فام325
- خیابان سازمان آب - بعد از سه راه تهرانپارس - تهران 

8پالک - کوچه دوم غربی 
44-133

218-37944خیابان مصطفی خمینی جنب بانک سپه پالک 56573337iranboress.comپوشش های سطحیایران برس326



شماره غرفهشماره سالنآدرسوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

صنایع رنگ بارک327

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

025-32855480-4www.barekpaint.com
صنایع رنگ - مقابل بوستان علوی - بلوار الغدیر - قم 

بارک
40a17

گروه صنایع تارا شیمی328

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

025-33343930-3www.tarachem.com
-بلوار آیت اهلل خامنه ای - شهرک صنعتی شکوهیه - قم 

SH 13پالک  - 7 کوچه 
40a10

66639864جی اس بی329
خیابان شهید برادران -خیابان سی متری جی-  تهران

3پالک -  کوچه شهید گنجی- فالح
31b25

26422593انواع رنگپایازرند330
بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، کوچه نیک رای 

 طبقه پنجم غربی8پالک 
31b33

شرکت فرآیند پژوه پارس331
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجرای رنگ 

و انواع پوششها
021-56464042-3fppars.ir

اسالمشهر، جنب شهرک الله، گاراژ فرخنده، انتها سوله 

سمت راست

شرکت رزیتان332

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

22020521www.resitan.net 
 - 5پالک - بلوار اسفندیار - خیابان ولی عصر - تهران 

3طبقه 
31b34

9www.goharfammfg.com-44953457-021انواع رنگتولیدی و صنعتی گوهرفام333
تهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی، روبروی مرزداران، نبش 

5، طبقه 70خیابان پیامبر شرقی، پالک 
31b26

امجد پالستیک334
صنایع بسته بندی رنگ و مواد شیمیایی و 

تولید کنندگان ظروف مربوطه
22089939

سعادت آباد میدان کاج سرو غربی میدان شهرداری برج 

3 واحد 9سرو ط 
4011

کاسپین گسترشرق335

تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش های 

ساختمانی، صنعتی، خودرویی، )با کاربری

دریایی، تزئینی و دکورال، کف پوش های 

(صنعتی، خطوط لوله و عایق بندی سطوح

05132653769www.caspiangostar.com 3431 پالک 4مشهدجاده سیمان بعدازعلی اباد حکمتb24

شرکت صنایع ایجاد رزین جام336

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

031-32675118      

031-32679186

ابتدای - راه هشت بهشت4-خیابان بزرگمهر-اصفهان

3وتحد - مجتمع طال - هشت بهشت شرقی
44-28

شرکت پرشیا نجد اسپانه337

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

8154016، واحد 6اصفهان، مجتمع کوثر، ط 22547918

88591021www.pmpcompany.ir-021کامپوزیت هافروشگاه پیشرو مبتکر پیوند338

خیابان - بلوار دریا - بلوار فرحزادی- شهرک غرب

طبقه - 44پالک - نبش کوچه ناخدا همتی- سعدی

17واحد - ششم

31a56و

44492836www.pap-co.comرنگ های پودریرنگ پارس الماس339
-پل همت-بزرگراه آیت اهلل اشرفی اصفهانی-تهران

12پالک-خیابان نیک زارع-بهمن22خیابان
44-224

340
شرکت شیمیایی تولیدی جهان 

کنیتکس
6www.jahankenitex.com-02122314083انواع رنگ

بعد از - بطرف سیدخندان- بزرگراه رسالت-تهران

7واحد-طبقه سوم- 995شماره-مجتمع دنیای نور
فضای باز

فیلرماشین پارس341
صنایع بسته بندی رنگ و مواد شیمیایی و 

تولید کنندگان ظروف مربوطه

66705280 - 

66735328
www.fillermachine.ir 40331 ، شماره 26خیابان فرانسه، نبش رازی، ساختمانa29

2-44358410پوشش های سطحیپلیمر پوشش ایرانیان342

ورودی - بسمت جنت آباد - فلکه اول شهران - تهران 

 - 4طبقه  - 14پالک  - 3کوچه یاس - خیابان طوقانی 

21واحد 

31a11

44273638www.petropouyaresin.comکامپوزیت هاپترو  پویا رزین343
ساختمان نگین خلیج -خیابان آریافر-مرزداران-تهران

6 طبقه سوم واحد 10فارس پالک

پرنیان رزین سبز344

انواع رزین ها، )مواد شیمیایی و مواد خام

رنگدانه ها، تینر و انواع حالل ها، مواد 

افزودنی، انواع نمک ها و مواد شیمیایی 

آبکاری، ممانعت کننده و مواد شیمیایی ضد 

(خوردگی

26409723www.parnianresin.com
کوچه کاووسی - خیابان رودبار غربی - میرداماد - تهران

8واحد - طبقه چهارم  - 27پالک - 
31b27

02166153145کامپوزیت هازرین شیمی345
-بین میدان جانبازان و شیر پاستوریزه-بازار آهن شاد آباد

209پالک -  انتهای خیابان منجیل 
31a17

346Teknocoat41b39
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347Sunkem41b40

348Ege Kimia41b40a

349elmas firca41b40b

350eskim kimia41b41

351tezcom41b41a

352pulver kimia41b44

353kivanc kimia41b47


