
محصول رستهسايت وبآدرسعامل مدير نامشرکت نامرديف

کالسیک مبلمان756 پ هنگامکیانی محمدکیان1

کالسیک مبلمان6www.mgarousi.com واحد 17 پ شرقی ارمغان جردنگروسی مسعودگروسی چوبی صنایع2

کالسیک مبلمان136 پ نگرستان پاساژ روی به رو شرقی آباد یافتخورسند ایلخانمیالد گالری3

مدرن مبلمان284www.alisofa.irscs.ir و 283 پ همکف ط کوروش پاساژ مبل بازار خ آباد یافتجلیلوند علیعلی مبل4

مدرن مبلمان55 پ غربی 17 خ اتحاد خ تهرانپارسبیاتی بابا محمودلیزا مبل5

خدارحمیخدارحمی مبلمان6
 پ همکف ط فردوسی سرای 1 شماره ایران مبل بازار آباد یافت

209/7
کالسیک مبلمان

پورزارع شهرامایرانیان7
 پ همکف ط خیام سرای 1 شماره ایران مبل بازار آباد یافت

206/1 پ و 210/1
خواب سرویس

امینایی مجتبیپدیده مبل8
 کارگاه گلستان خ امیر حصار خ قیامدشت از بعد خاوران جاده

(پدیده مبل)امینایی مبل
کالسیک مبلمان

خواب سرویس109/4 پ مولوی سرای 1 شماره ایران مبل بازار آباد یافتزادگان محمدعلی محسنپارسه9

کلهری منصورفایتون10
 خاوران صنعتی شهرک خاوران جاده 15 کیلومتر افسریه راه سه

69 پ 5 بلوط درودگران سایت
www.phaeton.irصندلی و میز انواع

مدرن مبلمانمولوی سرای 1 شماره ایران مبل بازارصاحبی علیآرین مبل11

خواب سرویس108/4 پ زیرین ط 1 شماره ایران مبل بازار آباد یافتمختاری رضانوین اکسیر12

کالسیک مبلمان14 پ خرمشهر بلوار یب خ پاکدشتاسکندری اسماعیلایران مبلمان13

صندلی و میز انواع61www.akhavanpaytakht.ir پ الغدیر پاساژ صابونیان خ شوشصالحانی اسماعیلاخوان رنگ چوب14

کالسیک مبلمان113www.moblenavid.com پ سراج و تکاوران چهارراه بین دالوران خقانعی قاسمنوید مبل15

مدرن مبلمان208www.khanehsefid.com پ استقالل خ هنگامبیاتیسفید خانه16

کالسیک مبلمان126/2www.paradismobl.com پ سعدی سرای همکف زیر ط 1 شماره ایران مبل بازارکفایتی حمیدرضاپارادایس17

کالسیک مبلمان343 پ تکاوران و آزادگان بین دالورانبیسادی وحیددیامون تهران18

امینایی محیدبلوط چوبی صنایع19
- کشاورزی بانک روبروی- ودوم اول چهارراه بین-دالوران

319 پالک
www.balootfurniture.comکالسیک مبلمان

کالسیک مبلمان435 پ صادرات بانک جنب دالورانجعفری اسدالهمسعود مبلمان20

مدرن مبلمان193 پ دالورانحافظی مجیدبرکه21

مدرن مبلمان153 پ دالورانخادمی اله روحراز پدیده22

استیل مبلمانتابال مبل پاسارگاد مبل بازار آباد یافتبیگلو علی محمدعلیتابال23

کالسیک مبلمان32 پ غربی نهم خ اتحاد خفراهانی فشکی بشیرآربس24

کالسیک مبلمان124/1 پ همکف ط خیام سرای 1 شماره ایران مبل بازارقربانی اله روحسناتور مبل25

راحتی مبلمان782 پ لستقالل چهارراه به نرسیده هنگام خابوطالبی محتبیرومنس26

مدرن مبلمان24 پ ونک خ ونک میدانمحمودیان امیدیاسمین مبلمان27

مدرن مبلمان5 پ شمالی شادی شرقی شیدایی5 آب سازمان خ حکیمیهغالمی اکبر علیامیر مبل تولیدی28

استیل مبلمانتجری امیر مبل جدید خاکباز پاساژ آباد یافتتجری حسینتجری امیر مبل29

خواب سرویسلورد گالری همکف ط مهستان پاساژ مبل بازار خ آباد یافتفر رستمی سعیدلورد گالری30

کالسیک مبلمانبزرگ درب 1 پ شرقی 5 بوستان استخر خ تهرانپارسفروهر مریمنگر رویا31

کالسیک مبلمان54 پ شرقی 230 خ استخر خ تهرانپارسهاشمی مهدی سیدتندیسان32

چهاردولی اکبرعدالت33
 تقاطع پژوهنده خ جنوبی حیدری انتهای عصر ولی شهرک

140 پ جنوبی صنعت
www.mobleh_edalat.comمدرن مبلمان

سایرwww.novin-arg.comیزد نوین صنعتی گروه رسالت بلوار یزدباغستانی محسنیزد نوین صنعتی گروه34

راحتی مبلمانwww.tissfurniture.comاول زنگ 10 پ یکم احمدیه میرداماد از بعد شریعتی خفراهانی محمدتیس صنعت پردازان ایده35

خواب سرویس452www.rosechoob.com پ آزادگان تقاطع از بعد دالوران مبل بازاردهبگ علیچوب رز36

استیل مبلمان6www.chahardoli.com پ وحدت خ حیدری متری 20 ولیعصر شهرکچهاردولی عباسچهاردولی مبلمان37

رهنما حسنرهنما هنرکده38
 واحد نارنجی خ دوست طالب ک نواب بلوار ولیعصر خ شهریار

3
مدرن مبلمان

مدرن مبلمان115 پ شرقی آباد یافتصبوری ابراهیمصبوری مبل39

کالسیک مبلمانسهیل تولیدی زنک لپه صنعتی شهرک خاوران جادهبهادرمنش سهیلسهیل مبل40

مدرن مبلمان2www.deniz.ir پ 5 ک قرمز جاده آدران راه سه کریم رباطحسینی شاهیندنیز مبل41

کالسیک مبلمان25 پ همکف ط پاسارگاد پاساژ شرقی آباد یافتپاشاپوریونیک42

استیل مبلماناستانبول مبل ارضی بزرگ بازار مبل بازار خ اباد یافتحیدرزاده حسین2 و 1 استانبول43

کالسیک مبلمان89www.asiajvn.irscs.com پ همکف ط مهستان پاساژ شرقی آباد یافتشیخان مصطفیجوان آسیا44

کالسیک مبلمان447 پ آب سازمان روی به رو هنگام خ رسالتاحمدی محسنسورنا45

مدرن مبلمان22www..gtmobl.com پ 1 یاس ک کمالشهر راه پلیس از بعد کرجمعصومی.. ا ولیطالیی قصر46

صندلی و میز انواع55 پ برنا پاساژ مبل بازار خ آباد یافتپور پناه محمدگنجینه47

مدرن مبلمان4 پ حجتی خ جنوبی مکران خ هروی میدان پاسدارانقربانی شهرامآنیسا مبلمان48

استیل مبلمان5 پ نورانی پاساژ شاندیز نبش آباد یافتمجذوب یوسفی مصطفیآالله49

آشپزخانه مبلمان39www.iranianchair.com پ 5 کوچه انتهای جنوبی وصال خ شیرازعباسعلی ذاکر جعفر محمدتاپ اپن مبلمان50

صندلی و میز انواع95www.denizhomedesign.com پ 23 سرو نصیرآباد صنعتی شهرک کریم رباط ساوه جادهحیدری حبیبدیزاین هوم دنیز51

مدرن مبلمان209 پ کوروش پاساژ شرقی آباد یافتمحمدی محسنآراز گالری52

مدرن مبلمان63 پ وحدت خ ولیعصر شهرکامانی رضاتهران ثامن مبل53



قهرمانی علیپرستیژ54
 نانوایی جنب توحید دهکده آباد صالح از بعد زهرا بهشت اتوبان

5 پ بربری
راحتی مبلمان

خواب سرویس874 پ مسجد روی به رو درودگران سایت خاوران جادهرحمانی مجیدفارس خلیج55

دولتی سعیدلنا مبلمان56
 مبل کارخانه کبری طاهره صدیقه روی به رو جو هفت خ کرج

لنا
راحتی مبلمان

مبل روما57
 گردانی راز مرتضی

شراهی
کالسیک مبلمان69 پ 4 گالیل سنگ سیاه دماوند جاده

مدرن مبلمان600پ اول چهارراه جنوبی ضلع دالورانبختیاری کیوانفدک58

مدرن مبلمان139www.velency.ir واحد اول ط 3 شماره ایران مبل بازار آباد یافتایزدپناه پرهامهوم ولنسی59

خواب سرویس44 پ 16 خ تهرانسرمحمدی بابکآسمان60

مدرن مبلمان131 و 130 پ پایین متری 6 سالن ارضی پاساژ آباد یافتمرادی.. ا عینتک آی61

مدرن مبلمانکاج مبل 252 پ همکف ط کوروش مبل بازار آباد یافتافشار سعیدکاج62

صندلی و میز انواع7www.walltable.ir واحد 50 پ غربی پور مالیری خ جنوبی سهروردی خآقامیریدیواری میز63

کالسیک مبلماندیپلمات مبل مولوی سرای 1 شماره ایران مبل بازار آباد یافتفتحی جعفردیپلمات چوب صنعت64

صندلی و میز انواع682 پ دالوران بلوار الغدیر میدان هنگتم خ رسالتنجفی اسماعیلدکورات65

پورتنهایی نظرعلیباقری مبل66
 50 پ جدید خاکباز پاساژ ملی بانک روی به رو شرقی آباد یافت

باقری مبمالن
استیل مبلمان

کالسیک مبلمان4 واحد 91 پ شرقی گلبرگ خ تهرانپارسمیرحسینیتو در تو67

مدرن مبلمانمبل یکتا شرقی 5 نبش رستاخیز بلوار شهر رجائی کرجیکتا مصطفوی پرویزمبل یکتا68

راحتی مبلمانکات ال مبلمان  مریخ آنتن از تر پایین کمرد جاجرودپازکیان مهدی(seer) کات ال69

کالسیک مبلمان27 پ مهستان مجتمع آباد یافت مبل بازاردمیرچی عظیممبلیران70

کالسیک مبلمان32www.shahrechoob.irscs.ir پ همکف ط پاسارگاد مبل بازار شرقی آباد یافتخانقاه شهبازی اشکانچوب شهر مبلمان71

مدرن مبلمانB06 پ زیرین ط 3 شماره ایران مبل بازار آباد یافتبابایی خانرمنس مبل72

صالحی محسنکارنیک73
 و 130 پ زیرین ط 2 شماره ایران مبل بازار شرقی آباد یافت

131
راحتی مبلمان

صندلی و میز انواع647www.artgol.ir پ دالوران بلوار ابتدای الغدیر میدان رسالت خگل آرت مهدیگل آرت مبل74

مدرن مبلمان14 پ خانلو گنج ک شاندیز خ آباد یافتوردی حق علیGM مبل75

مدرن مبلمان369 پ تکاوران و آزادگان بین دالورانشاهرخی نسرین(ست) یاپراک76

مدرن مبلمان306 پ کوروش پاساژ نبش آباد یافتجبرائیلی جعفرچوب ایران77

کالسیک مبلمان7 پ گلها پاساژ میرداماد بلوارسبحانی فاطمهمیژو78

خواب سرویسwww.turkatamobilya.comآتا ترک مبلمان مطهری استاد تقاطع رضا امام بلوار سلماسکارجو جاویدآتا ترک شرکت79

خواب سرویس45www.decoaria.com شماره گودرزی متری 16 رسالت شهرک تندگویان اتوبانچهاردولی مجیدآریا دکو80

مدرن مبلمان72www.parsalborzco.com پ زاده امام و برق خ بین مخصوص جاده کرجقوامی علی بهرامالبرز پارس81

مدرن مبلمان93 پ ارضی بزرگ بازار مبل بازار خ آباد یافتالهی فتحهستی صنعتی گروه82

مدرن مبلمان119/4 پ 1 شماره ایران مبل بازار شرقی آباد یافتپرستی یزدان(مبیلند) آرت گالری83

خواب سرویس205/2www.sarayemandegar.com پ همکف ط سعدی سرای  1 شماره ایران مبل بازاررستمی محمودماندگار سرای84

کالسیک مبلمان2و 1 واحد زیرین ط برنا پاساژ آباد یافتخرم بهنام(کالسیک) خرم مبل گالری85

مدرن مبلمانwww.abnoosmobl.irآبنوس مبل بازار سیم بی روی به رو قزلحصار جاده کرجفر ضیایی علی وحیدآبنوس86

مدرن مبلمان61www.pakchoob.com شماره جی متری 30 خحیدرهایی اله ذبیحچوب پاک87

پورزارع شهرامایرانیان88
 پ همکف ط خیام سرای 1 شماره ایران مبل بازار آباد یافت

206/1 پ و 210/1
کالسیک مبلمان

رمزی محمودگیلدا89
 خ جنوبی واالئیان خ دالوران بلوار الغدیر میدان رسالت میدان

18 پ اعرابی شهید
مدرن مبلمان

مدرن مبلمان7 پ خزائی خ چهاردانگه کالنتری جنب ساوه جادهحبیبی مهدیفراچوب مبلمان90

صندلی و میز انواع10www.fc-manely.com پ رشیدی خ حصار سرخه آبعلی جاده 7 کیلومتر تهرانپارسسرآهنگ علیمانلی فلز و چوب91

مدرن مبلمان78 پ همکف ط مهستان پاساژ آباد یافتمقدم علی علیرضامقدم مبل92

مدرن مبلمان60 واحد 51پ پایتخت تجاری مجتمع شرقی آباد یافتبیغش تکلو احمدملک مبل93

کالسیک مبلمانهشتم الله نبش شمالی تکاوران دالوران رسالتفالحی محمدنیما مبل94

مدرن مبلمان57 پ ها برترین ط پاسارگاد پاساژ مبل بازار خ آباد یافتآبادی شیرین سعیدچوب بهساز95

اکبری رامینآلما تختخوابشو96
 قلعه جاده اول قوهه میدان پاکدشت خاوران جاده افسریه راه سه

112 پ امالک نو
مدرن مبلمان

ساز دست فروشگاه97
 منصوری ابراهیم محمد

پور
صندلی و میز انواع836www.hmdecoration.ir پ قصدالدشت و خوش بین خمینی امام خ نواب بزرگراه

98SUNWAYسایر580 پ دالوران خفر فرزین مصطفی

مدرن مبلمان443 پ صادرات بانک جنب الغدیر و آزادگان بین دالورانمیالنیان(کاران چوب) میالنی مبل99

کالسیک مبلمان106 پ مولوی سرای 1 شماره ایران مبل بازار آباد یافتمحمدیان محمدپارال100

مدرن مبلمان216/2www.aryai.irscs.ir پ سعدی سای 1 شماره ایران مبل بازار آباد یافتاکبری حاج حسینآریایی مبلمان101

کالسیک مبلمان53 پ 4 والیت نرگس خ گرد مرتضی آزادگانابراهیمی رضاپایدار مبلمان102

مدرن مبلمان101www.zino.irscs.com پ گلسار پاساژ سجاد چهارراه شرقی آباد یافترحیمی امیرمحمدزینو103

مدرن مبلمان198www.orandmobl.com پ تکاوران چهارراه از بعد دالوران مبل بازارحیدری حسیناورند مبل104

مدرن مبلمان69www.misaghnw.co پ دالورانعابدیان محسنمیثاق چوب نوین105

راحتی مبلمان250 و 235پ همکف ط کوروش مبل بازار شرقی آباد یافتصمدیساالر مبل106

مدرن مبلمان97 پ پنجم بوستان بهشتی میدان شهر کمال کرجصفایی داوودلمیران107

مدرن مبلمانwww.monlanjella.comسوم ط 9 پ محمدی خ شاندیز خ شرقی آباد یافترحیمی اکبرآنجال مبلمان108



استیل مبلمان239 پ همکف ط کوروش مبل بازار شرقی آباد یافتنژاد صادق علیمرکزی مهرشاد مبلمان109

مدرن مبلمان14 پ درمانگاه خ صنعت خ چهاردانگهمحمدی حسنمحمدی مبل تولیدی110

مدرن مبلمان4/1 پ ایثار کوی عمرانی خ حیدری خ عصر ولی شهرکپارسا آریان مجتبیماهان111

خواب کاالی12 پ سوم کوچه خاکبازقدیم پاساژ شرقی آباد یافتبابائیان اسفندیارتخت مدرن112

آرا بزم رحیمآرا مبل صنعتی گروه113
 ک مبلسازان و درودگران مجتمع کاشانی خ انتهای اسالمشهر

26 پ اقاقیا
کالسیک مبلمان

الجوردی میثمباتیس114
 و 127 شماره همکف زیر کوروش مبل بازار شرقی آباد یافت

104 و 134
مدرن مبلمان

خواب کاالی18 پ اول ک نبش شمالی واالییان دالورانیعقوبی محسنایرانیان چوب نوین صنایع115

پازن رسولزندگی خونه مبلمان116
 گل متری 16 رضا امام مبل بازار میر قلعه بهارستان ساوه جاده

214 پ ها
کالسیک مبلمان

فنا ابراهیمفنا چوب صنایع117
 درب پارسا باسکول ک سید قلعه مجیدآباد قمصر جاده باقرشهر

چپ سمت سوم
صندلی و میز انواع

شرق صنعت مدرن118
 گنجینه اصل غالمی ناصر

کتاب

 بست بن خ عاشری خ انتهای کرج مخصوص جاده 10 کیلومتر

اول
www.mosash.comخواب سرویس

جانی فارسی رسولالمک119
 پ 2 قائم قائم متری 18 خ سنگ سیاه صنعتی منطقه جاجرود

169
مدرن مبلمان

کالسیک مبلمان1www.apadanafurniture.ir واحد 9 پ جو دژم شمالی دیباجی فرمانیهکسرائی محمدآپادانا هنرکده120

والیی بهناملوشاتو121
 ضلع آزادگان چهارراه و الغدیر میدان بین دالوران مبل بازار

501پ شمالی
مدرن مبلمان

کالسیک مبلمان14 و 68 و 67 و 66 پ مهستان پاساژ آباد یافتخانی موسی اکبرخاطره مبل122

مدرن مبلمان3/3 واحد 61 پ شرقی 232 ک استخر خ تهرانپارسحسینی مسعودپارالک مبل123

خواب سرویسخزائی گاراژ اخالقی خ گلشهر چهاردانگهطاهری محمددیانا124

باقری ناصرآذرماکان125
 روی به رو شهناز آخر و طالقانی چهارراه بین آزادی خ تبریز

اول ط شایان ساختمان هنر دانشکده
کودک اتاق مبلمان

مدرن مبلمان366 پالک 3 اندیشه روبروی شمالی سهروردیآقازاده حاجی محمدسیستم راک126

خواب کاالی85 پ دالوران بلوار تهرانافتخاری مهدی(کندلوس) کاریزما127

سایرwww.peikfoam.comاول ط 37 پ گردشگری بانک جنب توحید خ توحید میدانلویان بهنامفوم پیک128

استیل مبلمان45 پ زیارتی ک نبش حسینی احمد خ ولیعصر شهرکزنگنه خدایارنیکان مبل129

استیل مبلمان121 پ زیرین ط ارضی پاساژ آباد یافت چهارراه آباد یافتبرقبانی مجتبیونیز مبلمان130

کالسیک مبلماننیما مبلمان 376 پ دالورانشایگان عبدالرضا(ساعی چوب فیدار) نیما مبل131

بهراموند داریوشاسپیکو132
 پ بهاری خ شاتره پل از بعد ساوه جاده سعیدی.. ا آیت بزرگراه

6
مدرن مبلمان

مدرن مبلمان8 واحد پایین ط پاسارگاد مبل بازار شرقی آباد یافتمظفری محمود(چین چوب) ایرانیان مبل سپهر133

مدرن مبلمان227/2 شماره کوروش پاساژ شرقی آباد یافتصادقی احسانبهسازان تولیدی گروه134

مدرن مبلمان179 پ ارضی پاساژ مبل بازار خ آباد یافتیاری داوودبوتیا مبلمان135

مدرن مبلمان120www.saboorimobl.com پ اول ط 3 شماره ایران مبل بازار آباد یافتصبوری فرهادصبوری مبل گالری136

صفرپور غالمرضا(TAT مبلمان) خواب نسیم137
 مبل بازار سرو بلوار روی روبه 1 فاز صنعتی شهرک اردبیل

خواب نسیم
www.nasimkhab.comمدرن مبلمان

هنردوستهنر مبل فوم138
 ایران چوب صنایع بهسازی شهرک پارسا میدان مستوفی احمدآباد

E واحد 6 سالن
www.fmh.irکالسیک مبلمان

بیگدلی ابراهیمدار الرین139
 شمالی تاکستان شرقی 6 گلستان بهارستان صنعتی شهرک کرج

183 پ
www.larindar.irمدرن مبلمان

مدرن مبلمان13Gwww.nirvanasun.com پ همکف ط 3 شماره ایران مبل بازار آباد یافتزاده سمیع رامیننیروانا140

سایرآصف گالری اردیبهشت خ نبش دالورانآصفی جوادآصف گالری141

سایر14www.raziinsurance.ir پ 13 خ گاندی خمظلومی یونسرازی بیمه142

مدرن مبلمان34www.mandegaar.com پ رجائی خ گلدسته سعیدی.. ا آیت بزگراهحسینیماندگار143

مدرن مبلمانکاواک مبلمان-کمرد منطقعه- آبعلی جادهنوروزی رضا مهدیکاواک144

کالسیک مبلمان76www.knoll-co.com پ شمالی آبان نبش کریمخان خهاشمی احمدی عبداله سیدکنول مبل145

مدرن مبلمان2 پالک- عزیزی کوچه- کارگر و جمالزاده بین-جمهوریسنگیان مصطفیاوهـر146

مدرن مبلمانwww.fouka.irفوکا مجتمع بابل جاده 5 کیلومتر بابلسر مازندرانامیری محمودفوکا مبلمان مجتمع 147

مدرن مبلمان30www.yallehfurniture.com پ صنعت خ آب سازمان خ دماوند خکریمیان مهدیآرمان مبل یله148

خواب سرویس253 پ مدرس تقاطع بهشتی شهید خپورقاضی حمیدرضاچوب کیش149

مدرن مبلمان210/1 پ همکف ط خیام سرای 1 شماره ایران مبل بازارزندیماهور150

مدرن مبلمانwww.winnersofa.comهمکف ط 32 پ هشتم خ بخارست خ آرژانتین میداناهری اصغروینر مبلمان151

خواب کاالی17www.parkhab.com پ سمیه خ شریعتیفشمی زمان بهروزپرخواب152

خواب کاالیwww.mattressberlan.comفرهنگسرا روی به رو شرق فردوس بلوارگودرزی حمیدبرلن153

خواب کاالیWWW.NAFISMATTRESS.COMنورباران پاساژ آهنی کوچه پلیس میدان آذر خ قماصالت محمدقم نفیس خواب نگین شرکت154

زاده مهدی ابراهیمآرامش رویال155
 صنایع بهسازی صنعتی شهرک- پارسا میدان- مستوفی احمدآباد

9C سالن- ایران چوب
www.royalaramesh.irخواب کاالی

مدرن مبلمان557www.ghaemmobl.ir پ دالوران مبل بازارکولیوند نوید2 قائم156

استیل مبلماناستانبول مبل ارضی بزرگ بازار مبل بازار خ اباد یافتحیدرزاده حسین2 و 1 استانبول157



پور کاظم مسعوداوما158
 واحد 17 پ مبرا جواد کوچه گلوبندک چهرراه به نرسیده خیام خ

8
خواب کاالی

خواب کاالی450www.irankhab.com پ آزادگان راه چهار از بعد دالوران مبل بازار جنوبی ضلعمافی عباسخواب ایران159

سایر320www.art-home.com واحد تجاری دوم ط بهار برج جنوبی بهار خشریعتی داوودهنرخانه160

خواب کاالی2ط 25 پ ششم کوچه (بخارست)قصیر احمد خاشرافی کامران سید(آسای تن)آسیا ابر سپهر161

خواب کاالی5www.vistar-co.com ط 8 پ دهم خ بخارست خنعلبندیان مسعودویستر162

صندلی و میز انواعF154www.paneh.ir پ 18 سرو انتهای نصیرآباد صنعتی شهرک کریم رباطرمضانی مسلمپانه163

مدرن مبلمان215www.artfurniture.ir پ دوم داریوش کوروش پاساژ آباد یافتپرندی مهرابفرنیچر آرت164

خواب کاالی19www.royolkhabasayesh.com پ محتشم راه سه زارع خ فارسیان خ چهاردانگهثقفی محمدآسایش رویال تشک165

کودک اتاق مبلمان2www.pandachoob.com پ جنوبی عصر ولی غربی ابوسعید خلیج خامین شریفی فرهادچوب پاندا166

کودک اتاق مبلمان136WWW.PARSIS.CHOOB.COM پ بهمن 12 ک زارع خ فارسیان خ چهاردانگهصحرایی علیرضاپارسیس167

کودک اتاق مبلمان57 واحد دوم ط فارس خلیج مبل بازار آباد یافتفخاریان حامدالیت168

کودک اتاق مبلمان3 واحد 3 پ 3 شماره ایران مبل بازار از بعد آباد یافتحسینی قربان سیدنوند چوبی صنایع169

کودک اتاق مبلمان32www.nafiswood.comپ جامی خ آباد حسنمحمدی عباسنفیس170

کودک اتاق مبلمان87 پ 6 بلوط درودگران سایت خاوران صنعتی شهرکمشیزی سیار محمدرادین صنعتی گروه171

کودک اتاق مبلمان3 واحد 17 پ 20 ک خزر بلوار دریا شهرک تهرانسرجدیدی فرهادنیکان172

کشاورز ساسانکوچولو سلطان173
 جنب کوچه پدم راهی سه روی به رو ماهدشت جاده کرج

راست سمت اول کوچه سیر معین باربری
www.soltankoochooloo.irکودک اتاق مبلمان

کودک اتاق مبلمان23www.sahelchoob.com پ جامی خ حافظ خرستمی امینآسیا چوب ساحل174

کشاورز ساسانآپادانا چوبی صنایع175
 جنب کوچه پدم راهی سه روی به رو ماهدشت جاده کرج

راست سمت اول کوچه سیر معین باربری
www.apadanawood.irکودک اتاق مبلمان

میرزاخانی امینفراز176
 پ جنوبی اسفند خ نگارستان بلوار آباد شمس صنعتی شهرک

232
www.farazdecorative.irکودک اتاق مبلمان

پور امین عیسیمبل دلتا177
 چوب صنایع بهسازی شهرک پارسا میدان مستوفی آباد احمد

10C سالن ایران
www.deltamobl.comمدرن مبلمان

کالسیک مبلمان305 واحد 3 ط 3 شماره ایران مبل بازار آباد یافتاسعدی اکبررودوین178

مدرن مبلمان37www.etemad.co پ غربی هفتم خ اتحاد خ تهرانپارس راه سهاعتمادی حامداعتماد فلز و چوب179

مدرن مبلمان652www.homevision.com پ دالوران مبل بازارقربانی رضاویژن هوم180

مدرن مبلمان4www.nahal-furniture.com و 3 پ آبی موج تاالر جنب وحیدیه از بعد شهریاریوسفی آرشنهال181

مدرن مبلمان225www.lemahome.ir واحد 2 ط 3 شماره ایران مبل بازار آباد یافتپریش کیومرثهوم لما182

حبیبیمبل راحت183
 رضا امام بنزین پمپ پشت سیمان راه سه خاوران جاده تهران

26 پ رضا عقیق مجتمع
مدرن مبلمان

خواب سرویسA56www.sajasa.com پ افرا خ نور خ صنعت بلوار پرند صنعتی شهرکغالمی عباسآسا ساج گستر آسیا184

مدرن مبلمان705www.ideahome.com واحد 7 ط نگین برج دولت جنب شریعتیرفیع فرهاد(IDEA HOME) سازه فرم پلی185

186Avecciزاده عباس نورالدین
 ولی حاج مسجد ک 2 شماره ایران مبل بازار جنب آباد یافت

1 واحد 4 ط غربی ورودی نادر مجتمع
www.avecci.irمدرن مبلمان

مدرن مبلمانGwww.araxe.ir واحد- همکف طبقه- 3 شماره ایران مبل بازار-آباد یافتفخاری محسنآراکس مبل187

مدرن مبلمان6www.nikazin.com شماره الکترونیک آریا کارخانه جشنواره روی به رو دماوند خمؤذنی بامدادآذین نیک188

پارسا جوادی مهدیآذین پژوه پارسا مبلمان گروه189
 4 ط عباسی خ رفاه فروشگاه جنب معلم بلوار آباد یافت چهارراه

24 واحد
www.parsagalery.irمدرن مبلمان

صادقی سعید(بافی) فیروز افرا بهین190
 چوب صنایع بهسازی شهرک پارسا میدان مستوفی آباد احمد

10A سالن ایران
www.baffi.irمدرن مبلمان

مدرن مبلمانwww.helgeridea.comخور مبلمان پیشتاز دهم خ هشتگرد صنعتی شهرهدایتی هومنهلگر191

192

 و مبلمان ملی شورای

 صنایع و ایران دکوراسیون

وابسته

سایر8www.ncfdeco.com واحد 4 ط 8 پ دهم خ بخارست خعلیخانی مظفر

کالسیک مبلمان560 پ دوم متری سی نبش هنگام خ دالوران مبل بازارشعبانیژاوا193

مدرن مبلمان41 پ گلستان خ آباد سعید جاجرودامامی محمدامامی مبلمان194

کالسیک مبلمان217 پ چوب سینا همکف  ط 2 شماره ایران مبل بازارطینت خوشچوب سینا195

مدرن مبلمان469 پ شمالی ضلع دالوراندرودیان رسولونوما گالری196

علیپوررها گالری197
 پ تکاوران و آزادگان تقاطع بین جنوبی ضلع دالوران مبل بازار

همکف زیر ط 360
مدرن مبلمان

خواب سرویس347 پ تکاوران و آزادگان بین دالوران بلوار رسالتملکیمبل شهر198

کالسیک مبلمان58 پ کاشانی اصغر ک سراج خ دالوران بلوار رسالت میدانافشار علیدیانا199

مدرن مبلمان1www.behsazchoob.ir شماره ایران مبل بازار آباد یافتآبادی شیرین سعیدچوب بهساز200

مشایخی اسماعیل محمدبازل201
 روی به رو تکاوران و آزادگان بین دالوران بلوار رسالت میدان

335 پ کشاورزی بانک
مدرن مبلمان

مدرن مبلمان341 پ دالورانالهی فتح سعیدچوب نوین202

مدرن مبلمان113/5 پالک- 1 شماره ایران مبل بازار- آباد یافتغضنفری صادقنگار مبل203

کالسیک مبلمان648 پ دالوران بلواراحمدی اسدالهنشین خوش204

مدرن مبلمان131 پ شمالی ضلع سراج و تکاوران بین دالورانکیا سعیدی علیرضاروما گالری205

صندلی و میز انواعwww.max,irموبایل بازار روی به رو حافظ خمجدآبادی علیفلز و چوب مکث206



پورعارفآرنوا مبلی پارچه207
 پ دوم ساعی کوچه از بعد ساعی پارک از باالتر عصر ولی خ

2211
سایر

مدرن مبلمان629www.aidindecors.ir پ دالورانگل صالحی علیدکور آیدین208

سایر6پ زاده تقی خ آقانوری خ آباد یافتعرفانیان مرتضیعرفان منسوجات209

کالسیک مبلمان226/4 پ مولوی سرای همکف ط 1 شماره ایران مبل بازارشهری آهنگر بهرام1 کالسیک210

خواب سرویس121 پ شمالی ضلع تکاوران و سراج بین دالورانکاظمی مرتضیدریا گالری211

مدرن مبلمان12 پالک- پاسارگاد پاساژ- آباد یافتآبیار امیرال سی ال212

مدرن مبلمانکبیر گالری کوروش مبل بازار آباد یافتداریانی حاتمی فرشیددریانی مبلمان213

مدرن مبلمانwww.joopier.comپیروزی بلوار ابتدای مؤذن بلوار گوهردشت کرجمورکی لج علیژوپیر214

مدرن مبلمان3 واحد 5 ط ترنج ساختمان معلم میدان آباد یافتعطاردی هومن(آپادانا چوب آذین) چوب آذین215

مدرن مبلمان553 پالک- دالوران بلوارسهرانی محمدتندیس216

217CPU1 پ سجاد مجتمع 4 زارع محتشم راه سه زارع خ چهاردانگهنژاد قاسم محمدwww.cputable.irصندلی و میز انواع

مدرن مبلمان827www.sedaar.com پ چمستان از بعد کمرد جاجرودناظمی پیمانسدار-رابو218

مدرن مبلمان20-19-18پالک-  همکف طبقه- ونوس پاساژ- آباد یافترستمی هادیکالسیک219

مدرن مبلمان32www.etemadparsa.ir پ غربی 8 خ اتحاد خ تهرانپارساعتمادی حسامپارسا اعتماد220

خواب کاالی1www.behsazchoob.ir شماره ایران مبل بازار آباد یافتآبادی شیرین سعیدچوب بهساز221

صندلی و میز انواع35www.santia.ir واحد زیرین ط 3 شماره ایران مبل بازار آباد یافتبافرانی سعیدسنتیا معماری و هنر استودیو222

کالسیک مبلمان220 پ دالوراننژاد نورانی کریمباران مبل223

مدرن مبلمان22 پ اقاقیا خ درودگران صنعتی مجتمع اسالمشهرشهری آهنگر بهرامپاپیروس مبلمان224

تجردی پژماندکور کاج225
 نیکان خ سجاد امام خ میر قلعه شهرک آوران راه سه ساوه جاده

49 پ
www.kaj-décor.irکالسیک مبلمان

مدرن مبلمان137 پ دالورانخالقیسفید قصر226

کالسیک مبلمان85www.irandecorfathi.ir پ مختاری متری 8 شرقی آباد یافتفتحی اکبردکور ایران227

ملکان تورجنیکان مبلمان تولیدی228
 تولیدی یک میهن نبش شهریار سمت به آدران راه سه ساوه جاده

نیکان
راحتی مبلمان

نوروزی محسنآتیس مبل229
 پ اصلی راهروی همکف زیر کوروش پاساژ شرقی آباد یافت

148 و 147 و 146
مدرن مبلمان

230HTMاکرمی
 مبل بازار سرو بلوار روی روبه 1 فاز صنعتی شهرک اردبیل

خواب نسیم
www.htmdamper.comخواب سرویس

خواب سرویس318 پ دالورانباغانی رضامتالیک زرین231

مدرن مبلمان220 واحد همکف ط 2 شماره ایران مبل بازار شرقی آباد یافتمظفری جاوید(چین چوب) نوین مبل سپهر232

مدرن مبلمانمروتی مجتمع پل جنب گلدسته دانگه چهاراسدی حسندژ هنر فوم233

مدرن مبلمان579 پ دالوران بلوار هنگام خرحیمی رامینمانتل مبل234

مدرن مبلمانwww.dayangallery.comاول ط 3 شماره ایران مبل بازارقربانی حمیدرضادایان235

مدرن مبلمان115 پ دالوراننجفی آرینپرهام236

مدرن مبلمان19www.arshital.com پ همکف زیر ط 3 شماره ایران مبل بازارعلیاری عباسآرشیتال مبلمان237

مدرن مبلمان125/5 پ سالن انتهای سعدی سرای 1 شماره ایران مبل بازارفر صادقی سهیالنویر238

مدرن مبلمان30www.yallehfurniture.com پ صنعت خ آب سازمان خ دماوند خکریمیان مهدیآرمان مبل یله239

خواب سرویس2www.ttchoo.com واحد 9 ط اندیشه برج آباد عباسنبوی سعید سید(پویا فلز کاسپین) چو تی تی240

مدرن مبلمان652www.homevision.com پ دالوران مبل بازارقربانی رضاویژن هوم241

سربندی سبحان رحیمنرسی راش242
 اول ط 166 پ هنرمندان پارک ی رو به رو شمالی ایرانشهر

4 واحد
مدرن مبلمان

مدرن مبلمان266 پ دالورانزاده زکی مهدیاطلس243

مدرن مبلمانلتیان ورودی از باالتر- راه پلیس روبروی- جاجرودموحد منوچهرلیما لوئی244

مدرن مبلمانهمکف ط سعدی سراس 1 شماره ایران مبل بازار آباد یافتالیاسی مهدیتهران مبل245

کالسیک مبلمانwww.ariansofa.comآریان مبل 554 پ دالوران بلوار رسالتمحمود سید غالمحسینآریان مبلمان246

کالسیک مبلمان230www.saminfurniture.com و 229 واحد 2 ط 3 شماره ایران مبل بازارابوالفتحی محمدحسینثمین چوب صنعت247

مدرن مبلمانالدرادو مبلمان- کمرد منطقعه- آبعلی جادهنوروزی علیرضاالدورادو248

عربجم جام روزنامه249
 واحد سهیل برج آذربایجان خ نبش نواب ابتدای جمهوری میدان

109
سایر

کالسیک مبلمان486www.zhoolak.com پ آزادگان چهارراه به نرسیده دالوران بلوارسلیمانی علیژولک250

صندلی و میز انواع64www.aj-sandali.com پ دالورانیزدی مسعودعاج251

خواب کاالی231www.khaneaftabgardoon.com پ دالورانرفعتی هادیآفتابگردان خانه252

مدرن مبلمان218 پ 2 ط 3 شماره ایران مبل بازار آباد یافتمیلی رباط مظفرپرسان253

کالسیک مبلمان325 پ شمالی ضلع تکاوران و آزادگان ببن دالورانآریانی آریاآریا ال254

مدرن مبلمان478www.greenmilesofa.com پ دالورانبیات حمیدرضاسبز مسیر255

مدرن مبلمان635 پ شمالی ضلع دالورانیوسفی هادیلیلیا256

دامون257
 جوراب ابراهیم مرتضی

دوز
کالسیک مبلمانB9www.damoonsofabed.com پ همکف زیر ط 3 شماره ایران مبل بازار آباد یافت

اسماعیلی حجتاسماعیلی چوبی صنایع258
 چهارم صنوبر پارسا میدان مستوفی احمدآباد آزادگان بزرگراه

500 پ شمالی
www.efico.comکالسیک مبلمان



کالسیک مبلمان428 پ دالورانکیانی محمدالون259

کالسیک مبلمان410WWW.RAFEL-CO.COM پ دالوران بلواراشتغالی علیپارس نوین پردازان آرایه رافل260

استیل مبلمانهمکف زیر ط- مولوی سرای-1 شماره ایران مبل بازارقزوینی بشیری محمود(ع) علی مبلمان261

مدرن مبلمان266 پ جنوبی ضلع دالوران خاسدی میثماطلس262

کالسیک مبلمان1485 پ مرکزی 114 نبش مدنی ابتدای رسالت مالیاسی محمدرضاالیاسی مبل263

کالسیک مبلمانwww.fua-co.comترنج ساختمان معلم میدان آباد یافتمعصومیانترنج264

سایر59www.oxfordco.biz پ 2 ط الغدیر پاساژ صابونیان خ شوش میدانرزازان امیدآکسفورد تولیدی گروه265

کالسیک مبلمان41 پ 3 شماره ایران مبل بازار آباد یافتمهرخواه رسولبرتر خانه266

کالسیک مبلمان601 پ شمالی ضلع الغدیر و آزادگان بین دالورانترابی محموداسپیدار مبل267

کالسیک مبلمانآینده بانک پشت همکف ط 1 شماره ایران مبل بازار آباد یافتبرنجی مرتضیآرتان سفید خانه268

مدرن مبلمان167 پ سوم چهارراه دالورانباقری مهدیژست269

کالسیک مبلمان95 پ دالورانتهرانیشیک270

خواب سرویس220 پ دالوراننژاد نورانی کریمپاپیون271

راحتی مبلمانP101www.berkehsofa.ir واحد 3 شماره ایران مبل بازار سعیدی.. ا آیت بزرگراهصفری رئیسی مهدیبرکه تختخوابشو مبلمان272

مدرن مبلمان646پالک-دالورانحقیقی بهرامقائم مبلمان273

مدرن مبلمان206.5 پ فردوسی سرای 1 شماره ایران مبل بازار آباد یافترکابدار محمدپرشین چوب اطلس274

مدرن مبلمانآزادگان چهارراه به نرسیده 497 پ دالورانبصیریماهان275

کالسیک مبلمان9 واحد 9 پ شرقی یاسر فراز کوی آباد سعادتبشارتی بهنامراش چوبی صنایع276

کالسیک مبلمان590پ دالوراناحمدی حسینکایزن277

استیل مبلمان48 پ همکف ط پاسارگاد پاساژ آباد یافتابوالمعالی محمدرضااستیل تهران278

حیدری حمید(ناچال) حیدری چوب صنایع279
 اله ذبیح خ (شمالی دوم متری 16) منصوری شهید خ رسالت

44 پ مظفری
www.schheidari.comکالسیک مبلمان

کالسیک مبلمان189 پ جاجرود راه پلیس از بعد دوربرگردان اولین جاجرودزرنوشه جلیلآکو دیا280

مدرن مبلمان401 -625 پالک- دالورانکوثری عادلرویایی خانه281

کالسیک مبلمان76 پ مهستان پاساژ شرقی آباد یافتدمرچلی محمدتهران مبل282

کالسیک مبلمان268www.tandismobl.com پ تکاوران از بعد دالوران رسالتعزیزی حسنتندیس مبل283

نژاد صادق مرتضیمهرشاد مبل284
 تولیدی زیرین ط 60 پ سوم ک شمالی الغدیر بلوار آباد یافت

مبلمان
استیل مبلمان

کالسیک مبلمان85 پ مختاری متری 8 شرقی آباد یافتفتحی اکبردکور ایران285

کالسیک مبلمان444 پ آزادگان از بعد دالوران هنگام رسالتالیاسی عابدیننیزار ارگ286

مدرن مبلمان255 پ دالورانخالقیخورشید287

کالسیک مبلمان11www.sepehrchoob.com پ اشتیاقی ک درارن کامیون خ بومهنسوریسپهر چوب صنایع288

مدرن مبلمان220 پ دالوراننژاد نورانی کریمباران مبل289

مدرن مبلمان116/2www.yashilfurniture.ir پ سعدی سرای 1 شماره ایران مبل بازارفر صادقی حسینیاشیل290

کالسیک مبلمان16www.vansgallery.ir پ همکف ط ونوس پاساژ آباد یافتابراهیمی سعیدونس تولیدی گروه291

کالسیک مبلماننگارستان پاساژ روی به رو شرقی آباد یافتقیاسوند داوودکیان استقالل چوبی صنایع292

مدرن مبلمانپریشان مبل نگارستان پاساژ نبش آباد یافت مبل بازارپریشان حمیدپریشان مبل293

استیل مبلمانwww.gallerynice1.persianblog.irمدرن مبل 17 واحد پاسارگاد مبل بازار شرقی آباد یافتذوقی غالمرضامدرن نایس294

مدرن مبلمان1396www.moblemanepaneh.com پ سلیمانیه و یاسری بین جمهوری خزاده بهلولپانه چوب صنایع295

کالسیک مبلمان23 پ فارس خلیج مبل بازار آباد یافت چهارراهاصل محمودی رضابهدیس296

کالسیک مبلمان214www.almasshargh.co پ دالورانبیات ابوالفضلشرق الماس297

کالسیک مبلمانایکه مبل گالری 352 پ دوربرگردان روی به رو کمرد جاجرودهدهدی مصطفیایکه298

کالسیک مبلمان353www.mobledafineh.ir پ دالوران خقاسمیدفینه299

بطحایی علیرضا سیدنکست300
 پ زیرین ط فردوسی سرای 1 شماره ایران مبل بازار آباد یافت

117/5
کالسیک مبلمان

استیل مبلمانهمراز گالری نورانی مجتمع شاندیز خ مبل بازار خ آباد یافتهمدانی ربیع کورشهمراز301

مدرن مبلمان21-19-18پالک-  همکف طبقه- ونوس پاساژ- آباد یافترستمی هادیکالسیک302

کالسیک مبلمانG30www.paradismobl.com پ 3 شماره ایران مبل بازار آباد یافتقربانی محمدپارادایس303

کالسیک مبلمانافق مبل دوم ط 2 شماره ایران مبل بازار آباد یافتشجاعی بهنام حسینافق304

سایر14www.raziinsurance.ir پ 13 خ گاندی خمظلومی یونسرازی بیمه305

اکبری رامینآلما تختخوابشو306
 قلعه جاده اول قوهه میدان پاکدشت خاوران جاده افسریه راه سه

112 پ امالک نو
مدرن مبلمان

وند حاجی مجتبینارون چوب صنعت307
 توحید پادگان روی به رو فیروزآباد از بعد ورامین جاده شهرری

23 پ خانی باسکول جنب
صندلی و میز انواع

صندلی و میز انواعایالنا فروشگاه 2 پ جانباز خ آباد نعمت مبل بازارفریدونی فرهادایالنا308

کالسیک مبلمانمد خانه همکف ط برنا پاساژ شرقی آباد یافتگوزلو قره شعبانعلیمد خانه309

صندلی و میز انواع19 پ سمیه خابریشمی میر جالل سیدکار صنیع310

صندلی و میز انواع7www.walltable.ir واحد 50 پ غربی پور مالیری خ جنوبی سهروردی خفتحی علیرضاالز311

صندلی و میز انواع78www.darkoob-wood.com پ اول ط برنا تجاری مجتمع آباد یافت مبل بازاراعالیی مجتبیدارکوب312

سایر9www.mojrianweb.com واحد 42 پ خسرو کوی الهی نجات خ کریمخان خرفیعی محمدوب مجریان313

مدرن مبلمان303www.rashabarrier.comطاهرپ بابا تاالر شهرجنب شمال سمت به کرجبهزاد جهانگیرراشا آویز صندلی314



سایرکارمینا سرای پرده 24 کوچه نبش احسانی خ آباد عبدلخواه حسینی فرهادکارمینا سرای پرده315

شوشتری علینوین کیمیا316
 زیر ط فروزنده مجتمع دانشگاه اصلی درب مقابل انقالب خ

221 واحد همکف
سایر

راد سلیقه سعیدساحل تولیدی صنایع317
 آبعلی جاده به مانده متر صد رسالت بزرگراه انتهای تهرانپارس

8 پ
www.sahelmetal.comکالسیک مبلمان

سایر1www.ttnar.ir واحد 20 پ نیارکی ک دامپزشکی خگلمکانی امیرنار تی تی سروین318

سایرمرکزی مبل خودرو ایران جنب گیالوندشکوهی فریبرزمرکزی مبل319

سایر2 ط 191 پ میرعماد به نرسیده مطهری خمحمودی حمیدایرانیان رفاه ارمغان320

میرزایی سعیدرایاچوب321
 واحد 3 ط شایان ساختمان 20 و 18 خ بین اصلی بلوار تهرانسر

14
www.rayachob.co.comراحتی مبلمان

خواب کاالی234 پ الغدیر م دالورانثقفی امینایران خواب رویال322

مرادیان قاسمپیشرو پردازان سیما323
 عدل میدان عدل خ اصفهانی اشرفی از بعد غرب همت اتوبان

2 پ شرقی جنوب ضلع
www.simapardazan.comسایر

کالسیک مبلمان5www.chideman.org واحد 6 پ گیالن خ دوم بوستان پاسدارانتوسلی محمدچیدمان324

ماندگار مؤسسه325
 موسوی گوهرالسادات

شربیانی
سایر4www.sabtmandegar.com واحد اول ط 396 پ مقام قائم خ به نرسیده آباد عباس

قنبری بخش روشن امیردکویاب326
 مکث انتشارات 27 پ ایتالیا خ شیرازی وصال خ کشاورز بلوار

نظر
سایر

استیل مبلمان48 پ همکف ط پاسارگاد پاساژ آباد یافتابوالمعالی محمدرضااستیل تهران327

راحتی مبلمان139www.velency.ir واحد اول ط 3 شماره ایران مبل بازار آباد یافتشریفی محمدرضاهوم ولنسی328

سایر14www.raziinsurance.ir پ 13 خ گاندی خمظلومی یونسرازی بیمه329

میرزایی خان حمیدچوبینه330
 مجتمع چهاردانگه صنعتی شهرک ابتدای ساوه جاده ابتدای

D6 واحد ایرانیان کوشک
www.choobineh.coمدرن مبلمان

مدرن مبلمان22 پ پایین ط پاسارگاد پاساژ آباد یافتعامری سیامکمهبد تختوابشو331

راحتی مبلمان156www.jahantabwood.com پ وحدت خ ولیعصر شهرک مبل بازارحبیبی داوودتاب جهان332

کالسیک مبلمان133www.mohamadwood.com پ وحدت خ ولیعصر شهرکحبیبی حسنمحمد مبل333

صندلی و میز انواع8www.shahbazi-co.com پ 22 خ چهاردانگه صنعتی شهرکشهبازی ناصرشهبازی فلز و چوب صنایع334

سایر22www.ketabmobleiran.com واحد دوم ط کاوه مجتمع اول خ چهاردانگه صنعتی شهرکامیری کاظمایران مبل کتاب335


