
وب سایتآدرستلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

877www.pouyab.com و 47خیام شمالی کوچه رومی پ.خ33960410تولیدکننده شیرآالت صنعتی ساختمانپویاب نماینده رسمی میراب1

76219608ماشین آالتمجتمع تخصصی کاجاران2
جاده آبعلی شهرک صنعتی خرمدشت بلوار 28کیلومتر 

16اصلی خرمدشت بین کوچه نهم و دهم غربی پ
www.kajaran.com

88211033تولیدکننده شیرآالت صنعتی ساختمانتولیدی تحقیقاتی رهانه3
 واحد 2ونک خ مالصدرا شیرازی جنوبی کوچه فالحی پ

10
www.rahaneh.com

فروشگاه دباغی4
فروش لوازم لوله کشی 

واردات
4www.jozef.irخ خیام چهارراه گلوبندک پاساژ بلریان شماره 33903829

ماشین آالتالکتروهیدرولیکان5
22039036

26230619

6Wuxi internation 

Trade(CEW GROUP)

we are the manufactury for 

cylinder & chromber tube from 

40m

no08-qian rood- wuxi city -jiangs-china

آزمایشگاه محصوالت پلیمریآزمون دانا پالستیک7
44787127

44787136

 تهران کرج بلوار پژوهش پژوهشگاه 15کیلومتر 

پتروشیمی و پلیمر ایران
www.danalab.ir

4-77638772جت پرینترامید تجارت میترا8
سه راه طالقانی خواجه نصیر نبش خیابان مقدم شماره 

3 واحد 80
www.metsajet.com

تولید کننده لوله و پروفیل فوالدیجهان پروفیل پارس9
88603201

82www.jahanprofilpars.comونک، خیابان مالصدرا، بین کردستان و شیراز ، پالک 

خ مطهری بعد از چهارراه مفتح88309411ساخت بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانیشرکت صنعتی کوشش10

3www.nbmmachinery.comو1تهران پارس ابتدای آبعلی ابتدای اتحاد پالک 77325262دستگاه تزریق پالستیک(nbm)نکو بهینه ماشین 11

88784060www.elpa-pipe.comلوله و اتصاالت پلی اتیلناتصاالت پلی اتیلن آبادان12

86جاده دماوند پارک فناوری پ10کیلومتر 6-76251044انجکتور خطی(آریانا صنعت مدرن)آمیکو13

14
اتحادیه انجمن های علم مهندسی 

و مواد

66314388بهاران صنعت یاسین15

www.payamgostar.com غربی58 طبقه 55پونک بعد از چهار راه عدل پ49714تولید نرم افزارتجارت الکترونیک اول16

17
کارگاه زانو سازی عقیلی

فوالد صنعت امین
33470361

1www.kasasmock.com واحد 305خ بهبودی باالتر از صالحیان پ66501010تولید انواع لباس کارتولیدی کساء18

77534100نشریاتنشریه پیشگامان تاسیسات19

نشریاتپیام ساختمان20

بازار ساختمان21

هولدینگ رسانه ای ساختمانمجتمع رسانه ای ساختمان22
22853530

305داخلی 

شریعتی باالتر از سید خندان کوچه خیرمندی ساختمان 

صما
www.irholding.ir

30پاکدشت خاتون آباد سرو نهم پ36463206تولید لوله و اتصاالت و فرآیند تکمیلیآریا لوله23

88520610تولیدکننده لوله های پلی اتیلنپارسیان لوله ایرانیان24

آوا هونام  پارس25
ساخت تجهیزات لوله و اتصاالت پلیمری 

تجهیزات کنترل لوله و ورقهای پلیمری
 601www.ahpco.netمیدان رسالت خ فرجام تقاطع خاور پ77193877

آذین لوله نوین سپاهان26
تولید لوله های پلی پروپیلن تک الیه 

بدون عبور نور
031-32685484-6

خ بزرگمهر چهارراه هشت بهشت ابتدای هشت بهشت 

503غربی ساختمان فدک واحد 
www.alns.ir

27
صنایع ساختمان آروشا

 ( SHOUDER)
تولید کننده شیرآالت ساختمانی

88۶1 ۶8 24-26

۸۸ 61 76 ۸۸
1601www.shouder.comخاوران شهرک صنعتی عباس آباد پ40کیلومتر 

28
شرکت نمایشگاهی چیستا

ستاد برگزاری

22015727آریاوا29

1394 آذر ماه 18 الی 15- پنجمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصاالت ، ماشین آالت و تجهیزات وابسته 



وب سایتآدرستلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

28www.gsi-co.irشهرک صنعتی  خ33802184-031 الیه5تولیدکننده لوله و اتصاالت قطعه سازان ایران30

31
جورج فیشر

گسترش لوله کشی ایرانیان
www.gfps.ir طبقه سوم105سهروردی شمالی میرزایی زینالی غربی پ88545523لوله و اتصاالت

22695510لوله و اتصاالتتولیدی صنعتی پلیمر گلپایگان32
 ساختمان 53قیطریه خ روشنایی شرقی کوچه دالرام پ

pg
www.pgrpoduct.com

33Dogus makinaترکیه2166340725-0090تولید پست لوله سقفی و دیواریwww.doguskelepce.com

بازرسی کاالبیرووریتاس34
22057422

22057462
2www.bureauveritas.com طبقه 8خ آفریقا کوچه گلدان پالک 

گسترش فناوری همت35

نکوساز پلیمر صنعت آریا36
ارایه مشاوره در زمینه تامین ماشین آالت 

صنایع پلیمر و پالستیک
4www.nekousaz.com واحد212خ مالصدرا بین شخ بهایی و چمران پ88627280

37
مهران الکترونیک صنعتی 

FD GROUP
ماشین آالت تولید لوله و پروفیل

66708786

66714635
578www.mehransteelgroup.comتیر پ 30خ جمهوری بعد از چهر راه 

38
انجمن تولیدکنندگان لوله و 

اتصاالت پی وی سی

39
آسیا پالستیک دنا

شیمی تفلون
ماشین آالت تزریق پالستیک

55630330

55816856
6 واحد17خرداد غربی شیخ فضل اهلل اهلل نوری پ 15

تولید لوله های فوالدی و قوطی پروفیللوله پروفیل ارومیه40
88245190-9

044-33744620

105بزرگراه جالل آل احمد بین پل نصر و آزمایش پ

2شهرک صنعتی فاز
www.orumiehsteel.com

77333337ماشین آالت تزریق پالستیکماشین های تزریق پالستیک پوالد41
تهران پارس خ ناهیدی خ شهید رضامیره کوچه صبوری 

1پ
www.pooladimm.com

42
اتحادیه صنف لوازم بهداشتی 

ساختمان
33930823

43
پارس چاپگر اسپادانا

(پارس جت)
36259087www.jetprinter.ir-031تولید جت پرینتر صنعتی

55www.superpex.comسهروردی شمالی باالتر از بهشتی کوچه کوروش پ88173848لوله و اتصاالتسوپر پکس44

www.polypipeco.comشهرک صنعتی لیاء خ باهنر خ تالش88713603تولید کننده لوله و اتصاالت آب(پلی پایپ)کاریز45

46
نشریه و گروه نشریات یزدا

صنعت لوله و لوله کشی
تبلیغات

111داخلی 

22885647-50

 22سید خندان خ ارسباران کوچه ستاری شماره

ساختمان یزدا
www.hvac.ir

نشریه مهندسی آب47
چاپ و انتشار نشریه صنعت آب و 

تاسیسات آب و فاضالب

026-34201620

34201619

سه راه گوهر دشت اولیادگار امام روبروی ایستگاه درختی 

15ساختمان مهر واحد
www.mohandesiab.com

48
گروه مهندسین ماشین سازی 

کشاورز
www.kcmg.ir طبقه اول19خ فاطمی خ اعتصامی پ7-88001006(الکتروژنی)ماشین آالت صنایع پالستیک

5www.pentapipe.com طبقه 68خ کریم خان زند بعد از خردمند جنوبی پ88323643تولید لوله و اتصاالت پنج الیهآداالن پیشرو آرین49

50GLOBAL INDUSTRY 

SHANGHAI LTD.CO
ماشین آالت تولید پلی اتیلن و پی وی سی

88174823

88174798
shanghaiwww.gloitc.com

لوله گستر گلپایگان51
تولید لوله و اتصاالت پی وی سی و پلی 

اتیلن
www.loolegostar.irشهرک صنعتی گلپایگان بلوار صنعت خیابان تالش031-57999

تولید لوله و اتصاالت پلیکانیکتاز پلیمر گلپایگان52
56454608

56866363-4
5میدان منیریه خ معیری کوچه پرهیزکار پ

3131-025تولید دستگاه تصفیه آب خانگیآریا صنعت معصومی53
متری 20میدان شهید زین الدین انتهای بلوار مدرس 

جعفری جنوبی روبروی مسجد بقیهاهلل
www.masoumi.co

33681237-011تولید مخازن پلی اتیلنآژینه طبرستان54
 بلوار صنعت مجتمع آژینه 1شهرک صنعتی شماره 

طبرستان
www.ajeeneh.com

55
صنایع هفت الماس 

فوالد ساب

تولید انواع ورقهای فوالدی گالوانیزه رنگی 

و روغنی و لوله های صنعتی
65www.seven-diamonds.comونک خ مالصدرا نرسیده به چهار راه شیراز پالک 88045207

www.mehrasl.irمطهری خ مفتح خ زهره88948353لوله مسی و اتصاالت چیلرکارخانجات تولیدی مهراصل56

57
انجمن سازندگان تجهیزات 

صنعتی ایران
9-88344987انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران

 1 واحد 102کریم خان بین ایرانشهر و خردمند جنوبی پ

غربی
www.satsa.ir

عمران گستر اریکه58
تولید کف خواب های مشقی و سرویس 

بهداشتی
11www.omrangostar.net شرقی پ11فلکه اول صادقیه خ گلناز شمالی کوچه44263765


