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ایمن جام منشور1
ماشین آالت ساختمان، نما و درب و پنجره ساخت 

ایتالیا
34763143-4

نرسیده به شهرک -کمالشهر -اتوبان کرج ،قزوین- کرج

جنب بتن ریزان -خیابان رباط ماشین -صنعتی بهارستان

21پالک -پاسارگاد 
61

63 جاده دریا2ارومیه کیلومتر 32246269فروش پروفیلشرکت آذران پروفیل کیهان2

پیشتازان توسعه صنعت ایلیا3

تولید نوارهای مویی موردمصرف در ریلهای حرکتی در 

و پنجره های یو پی وی سی و آلومینیومی بمنظور 

.جلوگیری از نفوذ آب باران و گرد و خاک به داخل 

۳64واحد -۴۱۷پالک -روبروی زمزم-خیابان آزادی66062159

46897300تولید دربهای داخلیماشین سازی خیری4
 جاده قدیم کرج شهرقدس بلوار امام 20تهران کیلومتر 

45زاده خ گلبرگ جنوبی پ
www.kheirysaw.com65

3www.b-s-n.ir67ط  - 49پالک - پشت عابربانک سپه -آبرسان - تبریز33344487تولید کننده انواع درب ضدسرقت وداخلی(B-S-N)ماشین سازی بنیان صنعت نوین 5

10www.tygroup.com610پالک ,29خیابان فتح ,بزرگراه فتح,تهران5-66795744-021کابینت و کمد چوبیگروه فنی مهندسی تکنویدک6

16-43494415-071تولید کننده ماشین آالت صنعت شیشهشرکت برس صنعت پاسارگاد7
اصفهان،شهرک صنعتی - جاده شیراز60فارس،کیلومتر 

انجیره مرودشت،شرکت برس صنعت پاسارگاد
www.pasargadbrush.com611

37303294واردات و خدمات یراق آالت درب و پنجرهایده پردازان پارس سدید پویش8
ابتدای جاده قدیم کاشان انتهای خیابان عالیباف -قم

متری صاحب الزمان سمت چپ درب آخر12انتهای 
www.parspsm.com612

ویرا گستر9

مشارکت با /تولید درضدسرقت از صفر تاصد دو/یک 

سایرتولیدکنندگان بصورت مدیریت مشترک منافع یا 

(joint managering)  ازطریق تامین یراق آالت و

واردات مواد خام / دریافت و فروش محصوالت آنان سه 

اولیه جهت توزیع به صنف تولیدکنندگان درب

1www.vira-gostar.com612aشمال میدان هفت تیر سلیمان خاطر پ 88304084

90-36670385پروفیل آلومینیومی پونزیوسردآوران نواندیش10
شهرک صنعتی سیمین دشت خیابان هشتم - کرج

3 و1شرقی،نبش کوی صنعتگر پالک 
www.sardavaran.co.ir618

55808410یراق آالت در و پنجره یو پی وی سی و ملزوماتابزار شیشه بوکان11
 . -97دفتر فوش ،خیابان خیام جنوبی پالک - تهران 

کارخانه بوکان شهرک صنعتنی خیابان صنعتکده ده هم
www.boukanglasstools.com619

66532273تولید کننده دربهای داخلی و ضد سرقتگروه تجاری سیسا12
 7تهران، بلوار ستارخان، ابتدای خیابان تاکستان، پالک 

2طبقه 
www.seasagroup.com620

manufacture of securety door49714تجارت الکترونیک اول13
پونک بلوار میرزابابایی بین عدل و سردار جنگل 

 غربی5ساختمان اسپیناس طبقه 
WWW.PAYAMGOSTAR.COM621

UPVCشرکت فنی مهندسی ابتکار صنعت 14
پرده پلیسه ,واردکننده یراق آالت یوپی وی سی وتوری 

ای
33687789

 متر بعد از دانشگاه 500اصفهان خ امام خمینی خ بسیج 

کوچه پولک و نبات اسپادانا
622

88057133پروفیل های نما، درب و پنجرهآکادمی آموزشی ساتیان15
کوچه زاینده رود -شیراز شمالی-مالصدرا-میدان ونک

1 واحد14پالک -غربی
www.satian.ir623

1104www.kraftmuller.de625 واحد 11ونک، برج آسمان ونک، طبقه 3-88650212یراق آالت نما، درب و پنجره یو پی وی سی و آلومینیومپنام پنجره آسمان16

83www.sadr-afratech.com626پالک -خ ششم غربی-شهرک صنعتی خرمدشت3-76215922تولید کننده رویه درب مالمینهشرکت تحقیقاتی پژوهشی مهندسی افرا17

همتا گسترش سانا18

تولید کننده انواع دربهای آپارتمانی اعم از دربهای 

ورودی ضد سرقت و دربهای ورودی معمولی و دربهای 

و انواع دربهای داخلی و (البی)ورودی شیشه خور

کابینت آشپزخانه و تمامی تولیدات از جنس روکش 

 pvc با روکش mdfطبیعی و تمام چوب و همچنین 

می باشد

2www.hegsanco.com630شهرک صنعتی نوآوران، شکوفایی -زنجان024-32385058

ماهان صنعت اذران19
 تولید پروفیل U.P.V.C- تولید ورقهای چوب پالست 

درب و پنجره
88525098

نبش تیرداد - خیابان علی اکبری-خیابان مطهری 

11ساختمان پارسا واحد
WWW.SANATUPVC.COM631

شیلر ماشین20
تولید در و پنجره دو جداره آلومینومی و اجرا انواع 

نماهای آلومینیومی
88379643

 4خیابان توحید- بلوار خوردین - شهرک غرب - تهران 

3طبقه - 114پالک- 
632

46852879تولید در وپنجره یوشرکت تولیدی صنعتی بن قطعه21
 جاده قدیم کرج شهر قدس میدان 18تهران کیلومتر 

26قدس خیابان چمن پالک 
www.safavico.com634

شرکت تجارت آروین شیشه22
تولید کننده پنجره های آلومینیوم وآلومینیوم چوب 

ودرب های اتوماتیک

55577746

55577747

55577761

تهران خیابان خیام جنوبی نرسیده به میدان محمدیه 

210پالک 
www.arvinglass.ir637

(فوم اینداستری )جام ماشین صنعت23
 UPVCارائه دهنده یراق آالت درب و پنجره 

آلومنیومی، قفلهای هوشمند
22684927

، کوچه جباریان، (فرمانیه)تهران، خیابان شهید لواسانی 

، واحد 16، کوچه شهاب الدین عظیمی، پالک 15کوچه 

3
www.fomindustrie.com638

8-03136616037قرنیز_کمد _دربهای اتاقی و سرویسی شرکت بهین پیشبرد داتار24
ساختمان _جنب بانک کارافرین_خیابان میر_اصفهان

68مهندسین پالک 
www.cdoor.ir71

سالی درب25
ساخت و تولید ماشین آالت و ابزار آالت صنعت شیشه 

و تولید شیشه های ایمنی
www.saly.ir72 جاده کرمانشاه ابتدای جاده یکن آباد3همدان کیلومتر 8134262276

جذب ستاره26
طراحی وساخت وتولید ماشین االت صنعت شیشه 

دوجداره
66510048

کدپستی  . 5خ ستارخان خ تاکستان ک ربیعی پ

1444653681
73

www.artechoob.com74آرته چوب-  و 7کرج سه راه رجایی شهر بین میثم 34429360تولید انواع درب ضد سرقت و داخلیصنایع چوب آرته27

1394 بهمن ماه 5 الی 2-  هفتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته 
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درمکث28
درب - تولید درب های ضد سرقت ، داخلی و ضدحریق 

UPVCو پنجره 
77864881

 20فلک اول تهرانپارس خیابان گلبرگ غربی پالک 

5طبقه 
75

56864288-021تولید درب ضد سرقتصنایع چوب و فلز نوین29
اتوبان آیت اهلل سعیدی بعد از سه راهی آدران خیابان 

17 مرکزی پالک4رینگکار کوچه 
www.noovinwood.com77

56865669ضد اشعه و ضد انفجار.فروش درب های ضد سرقت صنعت چوب ایرانیان30
تهران جاده ساوه سه راه ادران ابتدای جاده شهریار 

16 پ3میهن 
www.iranianwood.ir78

88871145تولید کننده سیستم های پیشرفته توری پلیسهچوب صنعت چلیک31
 52تهران خیابان مالصدرا بین ونک وکردستان پالک 

5 واحد 3طبقه 
www.chelikdoor.com79

1710واحد  - 163پالک - خیابان کریمی - دزاشیب 22246656درب کشوئی- آوا 32

88427398تولید پروفیل و یراق آالت یو پی وی سیمتین اجراء33
تهران انتهای بزرگراه صیاد شیرازی جنوب ورودی مسیل 

89باختر در امتداد مسیل باختر خیابان قاری پ
www.matinejra.com711

www.polydoor.ir712مازندران بابل شهرک صنعتی الله آباد32644792/3تولید و فروش یراق آالت آلومینیوم و پی وی سیپلیمر درب گل میخ34

تانیش در35
تولید و فروش درهای چوبی و داخلی و درهای ضد 

سرقت
44279500

- نرسیده به چهارراه خسرو - فلکه اول صادقیه - تهران 

581پالک 
www.tanishdoor.com713

چوبین سازه نمای پارسا36
تی پی /پی وی سی )تولید کننده انواع گسگت بر پایه 

(برای در و پنجرهای آلومینیوم و یو پی وی سی(ای
26851503

-6پالک -کوچه سعادتی-خیابان جعفری-میدان تجریش

3واحد منفی 
www.parsa-group.com714

56588070در و پنجره های یو پی وی سی و ملزومات جانبیسازه چوب گلستان37
نبش -به سمت شهریار-راه آدران3-جاده ساوه-تهران

1پالک-جنب رنگسازی خوش-خیابان سعدی
WWW.GOLESTANDOOR.COM715

نایلو پالستیک38
ساخت درب های ضد سرقت ، ضد حریق، درب های 

داخلی
77391253

 7کوچه .خیابان پنجم شیدایی.سازمان آب.حکیمیه

6پالک .شمالی
www.nyloplastic.com716

56577280تولید کننده لوکس ترین سیستم های آشپزخانهدیبا صنعت39
اتوبان ساوه خروجی صباشهر روبروی صباباتری پالک 

110
www.dibasanat.com717

بین المللی نوین نمای سهند40

درب -تولید درب های ضد سرقت لوکس و اکونومی 

درب های تمام چوب لوکس و انواع - های ضد حریق 

درب های داخلی ساختمان

2www.snn-choob.ir718 واحد 9ونک خیابان شیراز شمالی کوچه شهریار پالک 88612015-17

22674542تولید و مونتاژ در و پنجره دو جدارهایگر سیستم آشپزخانه41
شهرک صنعتی -سه راه شهریار-اتوبان فتح12کیلومتر

11پ-خیابان سوم جنوبی-گلگون
www.eager_co.com719

پارسا چوب42

رضایت ماندگار با اوروین تولید کننده برترین پروفیل 

های درب و پنجره یو پی وی سی و الستیک های 

درزگیر دو جزیی تی پی وی

88626943
زنگ . واحد 11پالک . .اتحاد .شیراز جنوبی.مالصدرا

نقش جهان
720

upvc44131557تولید کننده پروفیل کارانو43
- نبش باکری - شربیانی شرقی - تعاون - شهرزیبا 

6واحد - ساختمان آناهیتا 
karanowood.com721

88039753تولید کننده پروفیل و در و پنجره کامپوزیت FRPاشنیز44
تهران، ونک،خیابان مالصدرا، بعد از پل کردستان، پالک 

76
www.schniz.ir721a

88039753....کیپر و-دستگیره-لوال-فیکسرتراتی45
تهران، ونک،خیابان مالصدرا، بعد از پل کردستان، پالک 

76
www.schniz.ir721b

FENSTER MANN26310320-1تولید کننده پروفیل (دژگستران نیکان جنوب)دژاردرب 46
نرسیده به ورودی صیاد  (شرق یه غرب)بزرگراه رسالت 

1233پالک -شمال
www.dejardoor.com271

artavil-co.ir272 ارتاویل2شهرک صنعتی -اردبیل UPVC44957379تولیدکننده پروفیل های ارتاویل47

253www.kishwood.com273خیابان شهید بهشتی تقاطع مدرس پالک 88736828صنایع چوب کیش48

تانیستار49
تولید و عرضه درب ضد سرقت و درب داخلی واحدهای 

ساختمانی
021-77265531

 5کوچه توکلی نیا پ-شمال پارک فدک-نارمک-تهران

ط دوم
www.spidardoor.ir274

آراتیل50

طراح و سازنده دربهای لوکس استیل برای ورودی 

ساختمان، البی، ویالیی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، 

تخصصی و دکور لوکس استیل ویالیی، شهری

55253083
کوچه سوم آلومینیوم -شهرک صنعتی چهاردانگه-تهران

۸ شماره -کاران
aratil.co274a

UPVC44284944تولیدکننده پروفیل های افرا چوب51
-جاده هلی کتی -انتهای خ طالب آملی-آمل -مازندران

افراچوب
274b

33316125تولید درب های ضد سرقتنرده سهند تبریز52
داخل  _جنب بانک کشاورزی  _سه راهی ولیعصر  _تبریز

کاراژ بزرگ
276

38218906-081تولید پروفیل پرو وینسیستم گستر سینا53

همدان ، خیابان بوعلی ، جنب سازمان تامین اجتماعی ، 

 ، مرکز رشد واحدهای فناور همدان ، شرکت 567پالک 

سیستم گستر سینا
www.sgsina.ir277

9278واحد-62پالک-بعدازپاساژنارون-بعد از کامرانیه-نیاوران22800561تولید درگروه معماری وندار54

اورمان صنعت آذربایجان55

برش ورول به رول انواع ورق سیاه وگالوانیزه وروغنی 

میلی متر تولیدانواع مقاطع تقویتی 3الی 3./ازسایز

-کانکشن-گالوانیزه جهت پروفیلهای یوپی وی سی 

تسمه های فلزی-ساج لوال

4433744742
 بلوار کارآفرین 2اورمیه شهرک صنعتی فاز:دفتر کارخانه

4 خ تالش1
www.ormansanat.com279

26402300کلینیک تخصصی نماآتار درب سلماس56
تهران، بلوار میرداماد، بعد از میدان مادر، نبش آزیتا، 

5 ، واحد 1، طبقه 73پالک 
www.artamsazeh.com2710a

صنایع چوبی ایران پارس57
طراحی و تولید انواع یراق آالت درب و پنجره 

آلومینیومی
56863687

 بزرگراه آیت اهلل سعیدی بعد از سه 30تهران کیلومتر 

راهی آدران شهرک صنعتی قلعه میر خیابان رینگ 

 صنایع 1نبش کوچه چهارم مرکزی پالک  (پیروزی)کار

چوبی ایران پارس

2711

44297644واردات فیلم طرح چوب از ایتالیاتجارت درب متین58
تهران اتوبان اشرفی اصفهانی بلوار مرزداران قبل از پل 

10 واحد Aیادگار ساختمان نگین اسمان بلوک 
www.alpdoor.co2712
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5250319ضد حریق.تولید کننده انواع دربهای ضد سرقتسهند درب سلماس59
آذربایجان غربی، سلماس، شهرک صنعتی سلماس، 

شرکت سهند درب سلماس
2713

upvc76212118تولید کننده و فروشنده پروفیل بهینه پویان سیستم60
جاده آبعلی ـ بعد از پلیس راه جاجرود ـ شهرک صنعتی 

135خرمدشت ـ خیابان چهارم غربی ـ پالک 
www.bpsdoor.com2714

33147374تولید کننده پروفیل های سفیدورنگیشرکت صنایع چوبی هنر61
 ۲۲نبش خیابان.پانزده متری سوم.متری افسریه۲۰.تهران

۲۸۹پالک .
Www.honarwood.com2715

اهورا چوب62

تولید کننده پروفیلهای اختصاصی و صنعتی دو جداره 

نرمال و ترمال بریک و ساخت در و پنجره آلومینیومی 

دوجداره و اجرای نماهای فریم لس و کرتین وال

65447005
جاده ادران به شهریار بعداز تقاطع صباشهر جنبه 

نمایندگی ایسوزو دامداری قاسمی
2716

56866150سقف های جمع شونده پارچه ایدرب پالست مهدی63
جاده ساوه بعد از سراه آدران خ چوب بری ک اول سمت 

2چپ پالک
www.mahdi-co.ir2718

کیمیاگر امرتات آرنیکا64
پروفیل های آلومینیومی و یراق آالت مربوطه و نوارهای 

الستیکی و چسب های موردنیاز
2633415161

کرج مهرشهر بلوار ارم بلوار دانش نبش خیابان مریم 

4 واحد3ساختمان پارسه طبقه
351

22853530درب کشوئی داخل دیوارمجتمع رسانه ای ساختمان65
- خیابان شریعتی با التر از پل سید خندان - تهران 

کوچه خیرمندی ساختمان صما
www.irholding.ir352a

4751تولید دربهای ضد سرقت و ضد حریق و داخلیآتاتک66
کوچه باغچه - بعد از پل همت -بلوار اشرفی اصفهانی

5واحد- 3پالک - پونک
www.atatechco.com352b

کار تجارت فربد67

تولید کننده تخصصی انواع سیستم های ترمال بریک 

انواع پروفیل های کرتین وال، فریم لس و اسپایدر انواع 

تیغه های رول آپ پروفیل های ویترین و درب های 

اتوماتیک

16/1www.ktfarbod.com355جردن ک گلگشت پ -تهران27611

شرکت فناوری داده پویشگر68
آلومینیومی و نمای  , upvcتولید کننده در و پنجره 

کامپوزیت و شیشه ایی
031-95025075

 3اصفهان خیابان چهارباغ باال مجتمع پارسیان طبقه 

515واحد 
www.fdpco.ir356

88507455پروفیل آلومینیومی(دکتر وین  )کاروانسرای نازنین 69
پالک . خ مرغاب. خ خرمشهر . سهروردی شمالی. تهران

2 طبقه 3
www.drwinupvc.com358

22435050دربهای ضد سرقتهونام ابزار نوین70
تهران، زعفرانیه،خیابان مقدس اردبیلی،مابین بانک 

17کارآفرین و موسسه ثامن، ساختمان اکیاس، واحد 
www.hoonamco.ir359

( PLASPEN )آدوپن پالستیک پرشین 71

انواع پروفیل های آلومینیومی در پنجره و نمای 

آلومینیومی فریم لس ، مقاوم در برابر زلزله و اسپایدر 

به رنگ های آبکاری آنودایزینگ و پادرکوتینگ

43510- واحد10پالک- نگارستان دوم -پاسداران - تهران2989

صنایع عایق پالست72

تولید کننده پروفیل آلومینیوم اختصاصی و ترمال 

بریک، مقاطع صنعتی آلومینیوم، درب و پنجره 

دوجداره و یراق آالت مربوطه

46855109-46855110

مجتمع - جاده مخصوص کرج بطرف اندیشه17کیلومتر 

-خیابان صنایع پنجم-خیابان صنایع-صنعتی زاگرس

11پالک
www.azarjaam.com3511

پرشین پی وی سی مانا73

طراحی ، تولید واجرای کرتین وال و فریم لس ، 

دروپنجره ساده و ترمال بریک،دروپنجره یو پی وی 

کامپوزیت- سایه بان . سی، نرده، لوور 

88628728
ونک خیابان مالصدرا خیابان شیرازی جنوبی کوچه بهار 

1 واحد30دوم پالک 
www.robatwin.com3512

36611164تولید درب کمد و کابینت و درب ضد سرقتپتروپویا گرانول آریانا74
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی جنب بانک صادرات 

 طبقه همکف70ساختمان 
www.bestvisionco.com381

5-22761133تولید کننده پروفیل گالوانیزه و پروفیل یو پی وی سیتولیدی و صنعتی دیوا بابل75
 289تهران خ دولت بین بلوار کاوه و چهار راه قنات پ 

 شمالی1ط 
www.divaprofile.com382

13www.kicogroup.com383پالک -خیابان طاووس-کامرانیه جنوبی-تهران5-26131182تولید کننده درب و نرده های فرفورژهدنیای پروفیل پی وی سی غرب76

88044730تولید یراق آالتزرین پارس علیمحمدی77
- خیابان شیخ بهائی شمالی - خیابان مالصدرا - تهران

2پالک - بن بست ولیعصر 
384c

196www.seccoiran.com385تهران استاد نجات الهی شمالی شماره88903866....تولید انواع شیشه دوجداره دکوراتیو پرده ای وسکو ایران78

38www.homareshtan.com386پالک - کوچه شصت و ششم - خیابان اسد آبادی 88609000تولید کننده گسکت درز گیر و صداگیرگروه صنعتی همارشتن79

مجتمع صنعتی روزوین80

درب و پنجره آلومینیومی ، ماشین آالت و خدمات پس 

از فروش آن، یراق آالت درب و پنجره پی وی سی 

وآلومینیوم ، پروفیل و نمای آلومینیوم

33644000
جنب بانک - شهرک صنعتی شماره یک - اردبیل 

مجتمع صنعتی روزوین- صادرات 
www.roozwin.com387

شرکت تولیدی درب و پنجره کیان پن81
تولید کننده درب وپنجره های یو پی وی سی و پرده 

زبرا و توری پلیسه
33681469

شهرک صنعتی شهید مصطفی - ساری جاده بابلسر

(فاز یک)خمینی
www.averta.ir388

رنگ پایه آب مخصوص پروفیل های UPVCهمپار82
22019094 - 22042842 

- 22040430

تهران، خیایابان ولیعصر، باالتر از جام جم، کوچه 

73گلستان، پالک 
www.hampar.com389

32466060دربهای ضدسرقتشرکت هافمن83
 جاده مرند شهرک سرمایه گذاری 20تبریز کیلومتر 

خارجی انتهای خیابان آسیای دوم شرکت هافمن
www.hofmannprofile.com3810

2965 (21) 98+تولید درب ضد سرقت(ایده آل)اکسیر آسا آرا 84
ساختمان -بعد از نفت شمالی-خیابان میرداماد-تهران

13واحد-237شماره 
www.ideal.co.ir3811

مجتمع بوتیا صنعت85

تولید کننده انواع مقاطع پروفیل یو پی وی سی، در و 

پنجره های یو پی وی سی، شیشه های دو و چند 

جداره و انواع پروفیل گالوانیزه تقویتی

11www.butia.ir3812 پالک 31تهران میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان 88207987-94

( WINTECH )آدوپن پالستیک پرشین 86
 5و4و3تولید رویه درب مالمینه قاب دار در ضخامتهای 

میلیمتر
2989

واحد -10پالک -(شهید کاشیها)نگارستان دوم-پاسداران

4
www.wintech.ir3813



شماره غرفهشماره سالنوب سایتآدرستلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

66435859تولید دربهای داخلیشرکت صنایع پی وی سی ایران87
کوچه - خیابان ستارخان- میدان توحید- تهران

7پالک - محمدی
www.pvciran.com3814

تولید کنندۀ دربهای چوبی، ضدسرقتپایا پالست پلیمر البرز88
نبش - منطقه ویژه اقتصادی پیام - فرودگاه پیام - کرج 

خیابان اول
3815

اوروین89
درب ضد سرقت چارچوب و درب و رنگ دربهای 

ساختمانی
3www.uorwin.com3816انتهای خ تالش -شهرک صنعتی فاز دوم توسعه-ارومیه33745082

63406درب و چهارچوب چوبیشاهین سازه فجر90
-ساختمان ماژول-7پالک -ابتدای تاکستان-ستارخان

1واحد -طبقه اول
www.majolprofile.com3817

32520060-32530234نرم افزار تخصصی طراحی و تولید درب و پنجره(آک پروفیل)آق پروفیل گلستان91
-باالتر از سه راهی گلشهرمجتمع خرم-گرگان-گلستان

طبقه دوم
www.akprofile.ir3818

تولید کننده پروفیل های یو پی وی سی در و پنجرهمهندسی بازرگانی توراسا92
02636573131-

36573040

البرز جاده مالرد بعد از نیروگاه منتظر قا ِِِِِِعم خیابان 

19گلستان پ 
www.toorasa.com401

93ACCADO3 واحد121تهران خیابان پاسداران بوستان دهم پالک 22771987-021تولید پروفیل های درب و پنجره یو پی وی سیwww.ygp-co.ir402a

3www.ygp-co.ir402b واحد121تهران خیابان پاسداران بوستان دهم پالک 22771987-021چسب اکواریوم- تولید خمیر درزگیر یراق گستر پایدار قرن94

56390888چاپ آگهی نامه تخصصی صنعت در و پنجره هر ماهشرکت کیمیا صنعت اویسا95
 پالک 20رباط کریم شهرک صنعتی نصیر اباد خ سرو 

169
www.gmaxglue.com404

دکوتک96
تولید در و پنجره یو پی وی سی و آلومینیومی و شیشه 

دو جداره

44248428-44382069-

44382071

 465اشرفی اصفهانی ابتدای جالل آل احمد پ-تهران

5 واحد 2ط
405

8406واحد-78پالک-(قدس)2اندیشه- سهروردی شمالیupvc88449241-88449147تولید درب و پنجره سانال درب آذر97

امید کوثر آسمانیان98

تولید نوار های پی وی سی جهت در و پنجره های 

آهنی و درب های ضد سرقت و - upvc- آلومینیومی 

نیز طراحی و ساخت قالبهای مرتبط

43063
 3 ،طبقه 192 ، پالک 22 و 20یوسف آباد ، بین خیابان 

5، واحد 
www.aradwin.com407

۷۸408سعید آباد شهریار خ آزادگان پ65604838شیشه ونما- آلومنیومی  - upvcدرب و پنجره های وین سازه99

44426426تولید دربهای ضد سرقت و داخلیارسی در100
میدان فتح جنب پایگاه یکم شکاری شهید لشگری 

کارگاه ارسی در
409

225www.winupvc.com4010شهرک جعفریه پالک - جاده مالرد - شهریار 44443225دربهای لوکس داخلی چوبیگروه صنعتی آال101

ایده102
درب های چوبی  - ABSتولید درب پلیمری از جنس 

با سیستم تولید پرسی
193www.ideairan.com4011پالک -خ قلعه مرغی-خ قزوین-تهران55667766

36573702درب و پنجره چوبیگروه صنعتی ساکار103
 تن بلوار امام صادق کوچه محقق کارخانه 72قم میدان 

دوم دست چپ
sakarco.ir4012

35Helypen.com4013 واحد 8میرداماد خ بهروز کوچه یکم پالک Upvc22916476-22915162تولید و توزیع یراق آالت پنجره های گروه صنعتی هلی پن104

14014پل فردیس ابتدای جاده مالرد مجتمع آرین پ 2632826650درب ضد سرقت و داخلیاریکه تجارت دهگان105

864015پالک -  غربی 17خیابان - خیابان اتحاد - تهران 77126925 - 77126820 و آلومینیومیUPVCساخت درب و پنجره تزریق پالستیک نستروند106

54016 ساختمان صدرا طبقه دوم واحد 5قم بلوار امین کوی 32939318بچینگ و انتقال مواد-سیستم های دوزینگشرکت مالکوم107

www.esfhant00r.ir4017اصفهان خمینی شهر خ شریعتی شمالی ابتدای خ ساعی33645205تولید نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریگروه تولیدی اصفهان تور108

گروه تولیدی آریا آلومینیوم109
تولید کننده درب های داخلی ساختمان و درب های 

ضد سرقت
www.aria-aluminium.ir4018تهران جاده آبعلی منطقه صنعتی کمرد76266701

پلی پروفیل110
تولید کننده پروفیل یو پی وی سی و انواع شیشه های 

دو و چند جداره
66797934

 شهریور خ 17جاده قدیم کرج میدان شیر پاستوریزه خ 

19 پ 5عبدالرحیمی ک 
4019

www.kianwinsa.com4020، طبقه اول و دوم83شهرک غرب،خیابان سپهر،پالک 88579433دربهای اتوماتیک شیشه ایکیان وین سا111

33375357انواع درب ساختمانکیان ره آورد ایرانیان112
-فلکه دانشگاه برج بلور-باالتر از چهار راه آبرسان -تبریز 

bواحد16طبقه 
www.kianrahavard.com4021

آلومتاب113

 و UPVCماشین آالت تولید پنجره دو جداره 

آلومینیوم ؛ خم ؛ لمینت و تولید سیستم آلومینیوم 

گروتمان

88174649
 3پالک  -13کوچه - میرعماد - خیابان مطهری- تهران 

4واحد -
www.alumtab.com4024

تکنما پی وی سی سپاهان114
 در و upvcو آلومینیوم ترمال بریک و توری پلیسه ای 

پنجره
03195013504-7

بن بست - ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی - اصفهان 

3واحد - طبقه دوم - ساختمان سینا - ندا 
www.vanawin.com4026

115AKSU BIÇAK MUSTAFA AKSU
PVC PROFILE CORNER CLEANING 

AND MILLING CUTTERS
+90212 549 01 02İ.O.S.B. Demirciler Sanayi Sitesi G-1 

Blok No: 471-472 İkitelli / İSTANBUL
www.aksubicak.com.tr411

116ALTINDAĞ POLİMER VE 

METAL SAN.TİC.A.Ş

PVC PROFILES FOR WINDOWS 

AND DOORS
+90 212 876-8181    Balaban Mahallesi Aslanağzı Sokak 

No:1Silivri / İstanbul   TURKEY 34586
www.schonlinepvc.com411a

117ATECH_OSM MACHINERY 

CO. LTD.

ALUMINIUM AND PVC PROFILE 

WORKING MACHINERY/SAW 

MACHINES/COPY ROUTER 

MACHINES/END MILLING 

MACHINES/CORNER CRIMPING 

MACHINE/PVC PROFILE CORNER 

WELDING MACHINES/PVC 

PROFILE SURFACE CLEANING 

MACHINE/COMPOSITE PANEL 

GROVE AND DIEMENSIONING 

SAW/CONVEYORS

+90 216 314 44 33
DUDULLU OSB, DES SAN.SIT.110 

SK.NO.41 UMRANIYE-

ISTANBUL/TURKEY

www.atech.com.tr411b
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118
EGEMEN DIŞ TİC. VE PAZ. 

LTD.ŞTİ. / MEDGHALCHİ 

TRADİNG

Polyurethane Adhesive (Taka, Leeson, 

Weiss
+90 216 4992740

TAVUKCUYOLU CD. GEDIK IS 

MRK. NO:208 K:3SERIFALI-

UMRANIYE/İSTANBUL-TURKEY

www.egementr.com411c

119ELMAS KİMYA SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ.

Diamond grinding peripheral wheel for 

glass, ceramic and metal/Diamond 

grinding cup wheel for glass, ceramic 

and metal/Diamond drill and 

countersink for glass and 

ceramic/Diamond cutting disc for glass, 

ceramic and metal  

-5447294Topçu Çeşme Sok. No.1 Eyüp, İstanbul, 

Türkiye
www.elmaskimya.com.tr412

120Ersaş Alüminyum San. İç ve Dış 

Tiç. Ltd. Şti.   

Aluminum Profiles, Aluminum Door & 

Window, Aluminum Handrail Profiles, 

Aluminum Composite Panels. 

Aluminum Facade Profile, Aluminum 

Furniture Profiles

+90 212 674 84 84Topcular Mah. İncirlik Cad. No:18 Eyüp 

/ İstanbul
www.ersasaluminyum.com.tr412a

121
Eryapı Metal Otomatik Fotoselli 

Kapı Elek. Elektronik İnş. Tur. 

Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Automatic Sliding Doors – Bi-Parting

Automatic Sliding Doors - Telescopic

Automatic Sliding Doors - Prismatic

Automatic Sliding Doors - Curved

Automatic Sliding Doors - Hermetic

+90 232 461 40 47Yunus Emre Mah. No:7402/3 Sk. No:32-

B Pınarbaşı / Bornova / İzmir
www.erssystem.com.412b

تولید کننده انواع رزین پلی یورتان و چسبتهران رابر122
46877409 - 46837692-

3

 ،پ 47مجتمع صنعتی . خ امامزاده .شهر قدس . تهران

11
tehranrubber.ir413

82414پالک - خیابان مالصدرا - میدان ونک - تهران 88603201-021درب ضد سرقت درب داخلی درب چوبیجهان پروفیل پارس123

ایران پالستیک124
 و طراحی و pvcتولیدکننده گرانول ،نوار و گسکت 

ساخت قالب های مرتبط
66802434

 شهریور کوچه 17 جاده قدیم کرج خیابان 3کیلومتر 

5کرمی بن بست سوم پالک 
414a

33744867تهیه و توزیع یراق آالت درب و پنجره آلومینیومآذردمیرباختر125
-1خیابان کارآفرینان -توسعه2شهرک صنعتی فاز-ارومیه

4روبروی خیابان تالش 
www.azardamir.ir414b

ایستا مقاوم آسیا126
 و کامپوزیت های چوب upvcتولید پروفیل های 

پالست
46074073

 جاده مخصوص پشت پاالیشگاه نفت پارس خ 22کیلومتر

2سی متری شورا خ رنگ مارال پالک
www.asiapvc.ir414c

127FERHAN PLAST PVC CAM 

METAL SAN.TİÇ.LTD.ŞTİ

PVC  DECORATİVE  DOOR  PANEL

 PVC  DANDWİCH  PANEL

 PVC DOOR AND WİNDOW PROFİE

+90 342 250 07 07  / 

+90 532 788 17 17

KUSGET SANAYI HALICILAR 

CİTESİ . 328 NOLU SOK . NO 24/1 . 

ŞEHİTKAMİL - GAZİANTEP
www.ferhanplast.com.tr414d

128FIRAT PLASTIK , KAUÇUK 

SAN. ve TIC.AŞ

UPVC DOOR AND WINDOW 

PROFILES , PVC ACCESSORIES , E-

PDM SEAL 

+90 212 866 43 24 

TURKOBA MAH.FIRAT PLASTIK 

CAD.NO:23

 BÜYÜKÇEKMECE - İSTANBUL

www.firatpen.com.tr - 

www.winhouse.com.tr
414e

129Gürmen Pvc Plastik İnş. Teks. 

Tur. Hayv. San. Tic. Ltd. Şti.

Pvc profile for windows and doors 

production, export of pvc door and 

window accessories

+90 232 327 31 33Merkez Mah. 89. Sk. No:2 Sasalı / Çiğli / 

İzmir
www.prolinepvc.com414f

130
NUR-IS PVC  KERESTE  INS. 

TAAH. VE YAPI ELM. PAZ. 

TIC. LTD. STI

PVC DOOR AND WINDOW 

SYSTEMS
 0322 234 40 80ABDULLAH GUL BULVARI NO:22  

SARICAM/ADANA
www.maxwin.com.tr414g

131NURLU MAKINE SAN.VE 

TIC.A.S.

25% GF reinforced Polyamide 

Thermal Breaks,PVC based Thermal 

Breaks and system profiles,according to 

customer 

request ABS,ASA,PC Profiles .

+ 90 (0)216 378 86 19  

(pbx)

RAMAZANOGLU MAH MİMAR 

SİNAN CAD.UYSAL SK.NO:10

PENDIK / ISTANBUL / TURKEY

www.nurlu.com.tr415a

132ÖZÇELİK MAKİNA SAN. ve 

TİC. A.Ş.

Aluminum & PVC Processing 

Machinery
+90 216 304 20 10ANADOLU MAH. KANUNİ CAD. 

NO:8 TUZLA 34956 İSTANBUL
www.ozcelik.com415b

133ÖZŞAHİN A.Ş

EPDM Rubber Profiles , EPDM Rubber 

Seals for Aluminium and PVC Systems , 

EPDM Gaskets ,All kind of Customized 

Rubber Profile Production 

+90216 499 92 32Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:24 

Y.Dudullu/Ümraniye/İSTANBUL
www.kapikaucuk.com416

134PIMAS PLASTIK INSAAT 

MALZEMELERI A.S.

PIMAPEN's superior window system 

profiles are meticulously produced at 

PIMAS' s premises in Gebze, an area of 

77.000 sqm. Equipped with 50 

extrusion machines and modern 

production technologies.

PIMAPEN is a modern window system 

designed to meet any archit

+90 216 8070119ISTANBUL CAD. BEYLIKBAGI 

MEVKII, NO:29, KOCAELI/TURKIYE
www.pimapen.com.tr416a

135SİSTEM Alüminyum San. Ve 

Tic. A.Ş.

Aluminium Composite Panel & 

Aluminium Profiles
+90 212  886 87 87

 Çakmaklı Mevkii Akçaburgaz Mah. 58. 

Sk. No:4 Kıraç / Esenyurt / İSTANBUL/ 

Turkiye

www.alutechbond.com & 

www.sistemaluminyum.com.tr
416b

136Uzay Plastik A.S.Pvc windows and door systems+90 462 711 14 61O.S.B. 11. Cad. No:8 Arsin / Trabzon / 

Turkiye
www.krauss.com416c
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137YILMAZ TR MAKİNE SAN. 

TİC. A.Ş.
Pvc and Aluminium Processing Machine+90 216 312 28 28Taşdelen Mh. Atabey Cd. No:9 34788 

Çekmeköy - İstanbul
www.yilmazmachine.com.tr416d

46412241دربهای چوبی داخلی ، ورودی و البیساینا سپهر اسپادانا138
شهرک صنعتی سجزی خیابان سوم غربی پالک .اصفهان

18
www.sainapolymer.com417a

پارس پروفیل سازان آریا139

فروش خط تولید درب و پنجره و نمای آلومینیومی و 

یو پی وی سی و خدمات پس از فروش و تامین قطعات 

مربوطه

44033235-44033236-

44031087-44073385

برج -بزرگراه اشرفی اصفهانی-فلکه دوم صادقیه-تهران

1203واحد -طبقه دوازدهم شمالی-نگین رضا
ppsa-co.ir417b

22684927تولید انواع پروفیل فوالدی در و پنجرهتهران رابر140
، کوچه جباریان، (فرمانیه)تهران، خیابان شهید لواسانی 

3، واحد16، کوچه شهاب الدین عظیمی، پالک 15کوچه 
www.cmsmachine.com419

8-02144031485تولید و تامین نوارهای آب بندی و انواع گسکت هاآرتاز141
تهران،بزرگراه اشرفی اصفهانی،نرسیده به سه راهی 

1303 شمالی پالک 13مرزداران،برج نکین رضا،طبقه 
4113

19-46079811تولید کننده در و پارکت تمام چوبظهور دریچه نو142
جاده قدیم کرج شهرک سازه گستر سایپا خ 18کیلومتر 

98نگارستان پالک 
4118

66561235ماشین آالت تولید شیشه دو جداره و چند جدارهآشیانه پایدار قرن143
 7پالک - کوچه کاج - روبروی کوثر دوم - ستارخان 

1واحد 
www.prowinashiyaneh.ir4120

144
شرکت تولیدی نوار لبه پی وی سی و کاغذ 

ماوی- شبکه افرا

درب های چوبی اتاقی و ورودی وکابینت آشپزخانه و 

کمد ریلی
22031822-22032003

-17پالک-بلوار گلشهر- خیابان آفریقای شمالی- تهران

17واحد-6طبقه 
4121

44201222 5-44264783ارایه دربهای چوبیشرکت پروفیل صنعت آرارات145
 653فلکه اول صادقیه به سمت ستارخان پالک-تهران

6مجتمع شهاب طبقه سوم واحد 
4122

88647602تولید دربهای ضد سرقت و داخلی(آلوکد )آلوم کار دینه146
- 2مجتمع ولیعصر-37روبروی خیابان - خیابان وزراء

255واحد- 5طبقه 
31A2a

4135551414تولید و عرضه مستقیم انواع درب های ساختمانیاورین آلومینیوم تجارت147
- تقاطع طالقانی - 1خیابان پاستور جدید- تبریز 

طبقه دوم- ساختمان آلیش 
31A2b

52374242-031تولیدات انواع درب های ساختمانی(آلپکو  )آلومینیوم پژواک سپاهان 148
- شهرک صنعتی سه راهی مبارکه فازاول - اصفهان 

5پالک - خیابان اصلی اول 
www.alpco.ir31A3

33990337درب های ضد سرقت و دربهای داخلیتوویک149
بعد از چهار راه - خ مصطفی خمینی- میدان بهارستان

زنگ دوم-10پالک - کوچه سجادی- سرچشمه
31A4

2-65742461ساخت درب و پنجره آلومینیوم و اجرای نمای ساختمانپارسا جام البرز150
شهریار صفا دشت ابتدای خیابان نوبال صنعت جنب 

شرکت پارس هرم
31A5

22985330دربهای ایمنی و اتاقیدروال آلومینیوم151
نرسیده به میدان حسین - خ مغان-چهارراه پاسداران

5واحد-7پالک -کوچه عیسی بیگی-آباد
www.doorwall.ir31A6

56586578فروش پروفیل یو پی وی سیاسپیرال152
جاده ساوه بعد از سه راه آداران شهرک صنعتی سبالن 

63بلوار صنعت بین گلستان هفتم و هشتم پالک 
www.espiral-co.com31A7

153ALLY HARDWARE CO.,LTD0086-758-8533139                                                                     
No.57,JinMao Dong Rd,ChuangYe  

Industrial,JinLi Town,GaoYao 

area,ZhaoQing City,GuanGdong,China  

www.allyholding.com                                                        31A8

154DONGMING HOLDING CO., 

LTD

ALUMINUM PROFILES  / 

ALUMINUM WINDOWS DOORS / 

CURTAIN WALL PROFILES 

86-546-7081896                                                                 NO.9 JIN HE ROAD HE KOU DONG 

YING CITY SHAN DONG PROVINCE
www.sddmly.com                                                            31A8a

155Beijing Eastyida International 

Exhibition Co.,Ltd
008610-63458811                                                                       

 Head Office 9th Floor,Dacheng Plaza, A-

127,Xuanwumen West Street,Xicheng 

District Beijing,China

http://www.eastyida.com/                                                 31A8b

156GUANGDONG HUACHANG 

ALUMINUM CO., LTD 

alum profile top five  manufacturer and 

top three exporting in China，two 

million USD equipments to fabricate 

alum window, door and curtain wall

8.6139277671e+012
No. 3,Hongling Road Changhongling 

Industrial Zone , Shishan Town, Nanhai 

District  

www.huachang-alu.com                                                    31A8c

157PANJIN CLL INSULATING 

GLASS MATERIAL CO.,LTD.

compound sealing spacer and hot-melt 

rubber for insulating glass, equipments 

and PP hairs for doors and windows

0086-427-6852078 /   

0086-13942780657                                  
NEW MATERIL PARK, DAWA TOWNWWW.JINYUMF.COM                                                       31A8d

158Wuhan Yuanfa New Material Co., 

Ltd

Professional manufacture for polyamide 

thermal break strips, which are used on 

aluminum windows, doors and facades 

for heat insulation.

0086 27 61866980                                                                     No. 1 Mingfu Road, Shekou, Huangpi 

District, Wuhan, Hubei, China
http://en.yuan-fa.com/                                                     31A8e

159BINZHOU YUYANG 

ALUMINUM CO.,LTD

Binzhou Yuyang Aluminum Co., Ltd., a 

professional enterprise,which uses the 

latest automated production process , 

integrates extrusion, electrophoresis, 

powder coating, mold development ,  

producting  a variety of  international 

advanced level of high-gra

:   Chenlou Industrial Zone in Laodian 

Township, Yangxin County,Binzhou 

City, Shandong Province

www.sdyuyang.cn                       31A8f

نمایش تولیدات کارخانهآذین درب اراک160
34131284-58273302-

58273304

روبروی جاده دوم حاجی -جاده تهران5کیلومتر -اراک

شرکت آذین درب اراک-آباد
Azin-apco.ir31A11

161Dariyan GIESSE77061019توریهای جمع شونده و مدرن
 204الین شمال به جنوب نبش کوچه -اتوبان باقری

176پالک - غربی
www.giesse.ir31A13
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2www.sarap.ir31A14 واحد 835هروی میدان ملت نبش یاس پ22336716تولید پروفیل های یو پی وی سی در و پنجرهسازه رنگین آلومینیوم پویا162

77240502شیشه. تولید کننده درب و پنجره های دو جداره دوماهنامه در و پنجره و نما163
صندوق پستی - دانشگاه علم و صنعت- نارمک- تهران

135-16845
31A15

3www.ng-diba.com31A16، واحد 4 شرقی، پ 37تهران، خ وزرا، خ 88670570تولید انواع محصوالت تمام چوبنماگستر دیبا164

35www.rpk.co.ir31A17پ - خ هویزه شرقی - خ سهروردی شمالی- تهران 87739000سرویس بهداشتی.درب داخلی.درب ضد سرقت رنگین پروفیل کویر165

44293309یراق آالت دروپنجره یو پی وی سیهمای غدیر166

نرسیده به فلکه دوم -بزرگراه محمد علی جناح- تهران

طبقه -ساخنمان بانک شهر -27نبش خیابان -صادقیه

17پالک -سوم
www.doormag.ir31A18

44954335چاپ و توزیع دوماهنامه در و پنجره و نمامجتمع صنعتی پیمان167
بلوار ایت اله کاشانی بین ابراهیمی و حسن آباد , تهران

105 واحد 432پالک , ساختمان افرا 
www.peymanaluminum.com31A20

42290411-031شیشه های طرحدار رنگی و تزئینیآلومینیوم کوپال اصفهان168
اصفهان نجف آباد شهرک صنعتی منتظریه ویالشهر 

2 پالک103خ
www.coopal-co.com31A21

35www.RPK.co.ir31A22پالک - خ هویزه شرقی- خ سهروردی شمالی- تهران 87739000سقف کاذب- نما آلومینیومی - در و پنجره آلومینیومی گسترش پنجره کویر169

مه سان پرشین جام170
در و نرده و حفاظ فرفورژه آهنی وآلومینیومی وپله های 

پیش ساخته وانواع آالچیق وحفاظ روی دیوار
58www.mahsanpersianjaam.com31A23aخ بهار کوچه جوادنیا پ 77523721

مه سان پروفیل171
درب آماده , فرفورژه ,طراح و تولید کننده گل نرده 

نرده و حفاظ,
15www.mahsanprofil.com31A23bخ سهروردی جنوبی نبش چهارراه حجازی پ 77523721

33-44489429درب ضد سرقت، درب ضد حریق، درب داخلیموسسه پنجره ارتباط ایرانیان172
-کوچه خان بابایی-پایین ترازهمت-اشرفی اصفهانی

45واحد-8پالک 
www.panjereh-iranian.com31b1

آالکس ایران کیش173
تامین چسب و روکش و ارائه خدمات لمینیت پروفیل 

پی وی سی و آلومینیوم
32466006-10

-2خیابان آسیای-شهرک سرمایه گذاری خارجی-تبریز

-105پالک-نرسیده به میدان صنعت-خیابان اروپا

5189151838کدپستی
www.alaksiran.com31b2

شیشه ایمنی شرق174
تولید کننده دربهای ضد سرقت واتاقی و عرضه کننده 

مواد اولیه مصرفی در صنعت درب ضد سرقت
36674960

مشهد ، بزرگراه آسیای، نرسیده به پلیس راه امام هادی، 

۱۷۱ساختمان سپهر، طبقه هفتم، واحد 
www.imenishargh.com31b3

www.yektadarb.com31b4ابتدای جاده مرند تبریز، پایین تر از فلکه دانشگاه آزاد42228160-041تولید پروفیل یو پی وی سییکتادرب175

۷Www.alupan.com31b5پالک-کوچه نادر-خیابان باباطاهر-خیابان فاطمی88390295(اتاقی)درب های ضد سرقت،ضد حریق،داخلیآلوپن176

شایان شیشه177
 فروش و مجری انواع نمای مدرن نظیر ...

کرتینوال،اسپایدر و
16www.shayanglass.com31b6aفتح سوم پالک -بزرگراه فتح -تهران 66819272

مجتمع صنعتی کاسپین البرز178
بزرگترین تولید کننده درب های ضدسرقت در 

خاورمیانه
36884271-2 

البرز کرج زیبادشت فرخ اباد خ کشاورز خ دستغیب ک 

 وسط کوچه سمت راست سوله سفید رنگ1دوستان
31b6b

UPVC36516131تولید کننده استابیالیزر های مخصوص پروفیل شرکت شیشه ایمنی خراسان179
-خیابان قطعات محوری-جاده سنتو7کیلومتر-مشهد

شیشه ایمنی خراسان
31b6c

نما شیشه ای پرشین180
ABS-HDF-CNC-MDF-PVCتولیدی دربهای 

چوبی برجسته و ضد سرقت
10www.namashisheh.com31b7شهرک صنعتی گلگون هفتم شمالی پالک 65612684

181REHAU
تولید و اجرای درب و پنجره الومینیومی، نمای کرتین 

وال و اسپایدر و نماهای مدرن
www.rehau.com31b9تهران، انتخاب اشرفی اصفهانی44803100

الماس ریس تار182

طراحی، مشاوره و اجرای انواع نماهای مدرن و خشک 

اعم از نماهای شیشه ای و سرامیکی و غیره و ساخت 

UPVCانواع درب و پنجره آلمینیومی و 

31b11میبد شهرک صنعتی جهان اباد35323252752

www.akpairan.com31b13تبریز شهرک سرمایه گذاری خارجی32466066تولید کننده درب ضد سرقت و ضد حریقشرکت آکپا ایران کیش183

6www.iwindoor.com31b14 واحد 3 طبقه 37تهران ابتدای خیابان توحید پالک 2166123466یراق آالت یو پی وی سی و آلومینیومبهین سامان هوشمند نگار184

کوثر پروفیل اراک185

تولید پروفیل،در و پنجره،نمای شیشه ای،پارتیشن، 

نرده ،فریم درب چوبی،درب ضد حریق،از سیستم 

گالوانیزه رنگی،آلومینیوم و یو پی وی سی و کرکره 

برقی و سایه بان

33573376
اراک، جاده فراهان،شهرک صنعتی شماره دو اراک،بلوار 

3امیرکبیر،نبش خیابان اطلسی 
www.alko.ir31b15

531b16a واحد22پالک -اوستا-شیخ بهایی -ونک 88066880تولید کننده انواع درب های ضد سرقتآرمان پوشش پرشین186

26802793درب ضد حریق (دستگیره)تولید کننده قفلنگارین پنجره آفتاب187
زعفرانیه بلوار بهزادی نبش ماکویی پور ساختمان سروین 

41واحد 
www.panjereh.co31b16b

88109685طراح وسازنده انواع چیلرصنایع آلومینیوم آبسکون188
تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا، روبروی کوچه 

۷۹ پالک ۲۱٫۲
www.abescon.ir31b17

شرکت تولید آلومینیوم یامور سازه نما189
درب و پنجره های تولیدی آلومینیوم و یو پی وی سی 

و ترمال بریک
4142227981

خیابان .شهرک صنعتی.مرند.آذربایجان شرقی

81-80قطعه.چهارم
yamourco.com31b18

9-88549207تولید انواع در و پنجره و توریادسکو190
تهران خیابان مطهری خیابان میر عماد کوچه دوست 

 طبقه اول5محمدی پالک 
www.adescoad.com31b19

دورال191
خدمات خم و برش پروفیل و تولید درب ضد سرقت 

طرح ترک
88722204

خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی تقاطع فتحی شقاقی 

 طبقه سوم78جنب موسسه اعتباری کوثر شماره 
www.dural.ir31b20

پارس وین192

 برای EPDMتولید کننده انواع گسکت از جنس 

تولید انواع / پروفیل هال آلومینیومی و یو پی وی سی

 به EPDMتولید گسکت / قطعات الستیکی قالبی

سفارش مشتری

55274279
شهرک صنعتی -بزرگراه آیت اله سعیدی-تهران 

17پالک -اشکان23/5خیابان-چهاردانگه
www.parswinplus.com31b22

...تولید کننده انواع درب های ضد حریق ساختمانی وصنایع آلومینیوم ماندگار هیرکان193
017 32145331 -- 017 

32135468
www.mandegargroup.co31b23 جنب بانک قوامین6مقابل جرجان -بلوارجرجان -گرگان 
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شرکت تولیدی ونوس شیشه194

تولید شیشه های سکوریت تخت و خم شیشه های 

دوجداره و چند جداره شیشه های لمینت ، ضد گلوله و 

ضد سرقت شیشه های صنعتی و لوازم منزل

22843888
 23پالک - دشتستان دوم - خیابان شریعتی -تهران

طبقه سوم
www.venusglass.net44A1

2177081215تولیدکننده پروفیل یو پی وی سی با برند ماویرایاابزاریوتاب195
-بوستان هشتم غربی -خ بوستان -خ استخر-تهرانپارس 

واحد یک - 40پالک 
44A2

شرکت مرات ماشین196
تولید کننده پروفیل یو پی وی سی عضو انجمن تولید 

کنندگان پروفیل یو پی وی سی
66089324

تهران خیابان آزادی روبروی بلوار استاد معین بلوار 

10اکبری نبش کوچه عباس شرقی پالک 
www.murat.com.tr44A3

زرینه نقش مهشاد197

دو جداره ، لمینیت  )تولید انواع شیشه های ساختمانی 

، سکوریت ، ضد گلوله ، دکوراتیو ، ضد حریق ، ضریب 

(تبادل حرارتی پایین ، سازه های شیشه و فلز 

22697430
 طبقه سوم 28تهران میدان چیذر ساختمان برایا پالک 

12واحد 
44A4

عایق صنعت اش198
تولید پروفیل درب و پنجره یو پی وی سی برند وین 

کالس
44265744

 6شهرک ژاندارمری بلوار مرزداران خ ایثار کوچه نامدار

 واحد یک9پالک
44A5

صنایع پیچ سهیل199
تولیدات درهای ضدسرقت، کابینت و کمددیواری 

HDF،MDF،HPL،ABS
66660606-7

 17مجتمع تجاری  - (شاد آباد)بازار آهن غرب - تهران 

34پالک - طبقه همکف - bبلوک ب- شهریور 
44A6

تولیدی و صنعتی تهران پالستیک کارگستر200
کمپرسور برای تامین هوای فشرده مورد نیاز ماشین 

UPVCآالت تولید درب و پنجره 
66811968

جاده قدیم کرج میدان شیرپاستوریزه خ 

16و14متری کرمی ک دوم پ15شهریور17
www.Tehranplastic-kg.com44A7

ماشین آالت شیشه دو جدارهپرسیا پروفیل فام201
021-55268656-

55276472

تهران بزرگراه آیت اله سعیدی شهرک صنعتی 

1چهاردانگه خ دوم آلومینیوم کاران مسعود جنوبی پ 
www.persiaprofile.com44A8

(سهامی خاص)ایلیا صنعت پنجره 202
تولید پروفیل های درب و پنجره یو پی وی سی با برند 

آرارات
66555228

تهران خیابان ستارخان خیابان تهران ویال خیابان 

16 واحد 2توحیدی پالک 
www.iliyasanat.com44A9

203KALE KILIT VE KALIP SAN. 

A.S.

تولید انواع پروفیلهای اختصاصی آلومینیم و فروش انواع 

یراق آالت و ماشین آالت در و پنجره
0098 21 22871917

 طبقه 1 واحد 32رفیق دوست پالک - پاسداران - تهران

1
www.kalepensystem.ir44A10a

22871917تولید انواع تیغچه های یو پی وی سی و ام دی افنوید تجارت آرسام204
تهران، خیابان پاسداران، کوی علی رفیق دوست پالک 

32
www.nta-co.com44A10b

گروه صنعتی پنجره سازان پاسارگاد205
تولید کننده نرم افزارهای تخصصی صنعت 

در،پنجره،شیشه های چندجداره و صنایع وابسته
44030194-6

تهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پایین تر از مرزداران ، 

 جنوبی1309برج نگین رضا ، واحد 
www.pasargad-window.com44A11

206
انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو پی وی 

سی ایران

تولید انواع برس های صنعتی در انواع برس 

سیلندری،برس روتاری،برس تخت،برس نواری،برس 

تسمه ای،برس دیسکی

2122674113
ابتدای بلوار - میدان پیروز - بزرگراه آیت اهلل صدر

8واحد  - 3طبقه  - 7پالک - قیطریه 
www.upvciran.ir44A13

(GSA)شرکت اسرار پویای شرق 207
درب ضدسرقت ودرب ضدحریق درب چوبی و درب 

بیمارستانی
26910385

خیابان - میدان هروی - خیابان پاسداران - تهران 

4واحد - طبقه اول  - 57پالک - آزادی 
www.gsa-co.com44A14

26344A16تهران،نارمک،خیابان سمنگان،شماره77909013تولید کننده درب و چهارچوب و قرنیز پلی وود (wpc)ایده طرح سازه پویا208

43082-021تولید کننده در و پنجره یوپی وی سی(گروه عایق کویر )پنجره سازان عایق کویر یزد209
-نرسیده به میدان پیروزان- شیخ بهایی شمالی-تهران

ساختمان کویر-1پالک- کوچه پانزدهم
www.kiwco.com44A17

210Pponzio

. تولیدکننده در و پنجره های یو پی وی سی 

شیشه های . درب های اتوماتیک شیشه ای. آلومینیوم

دو و سه جداره صنعتی

22900814

تهران بزرگراه آیت اله سعیدی شهرک صنعتی 

چهاردانگه خیابان دوم الومینیوم کاران کوچه مسعود 

1جنوبی پ 
www.ponzioaluminium.com44A18a

1044A18b واحد4 طبقه 17تهران بلوار افریقا بلوار گلشهر پالک UPVC22046331-22039482تولید کننده پروفیل در و پنجره پنجره سام آریا211

رونین پارس212
تولید  / ABSتولید کننده روکش درب های ضد آب 

ABSکننده درب ضد آب 

22200694-22395638-

22395938

 131قیطریه بلوار اندرزگو خیابان سلیمانی غربی پالک 

9واحد 
Roningroup.ir44A18c

213Emmegi
شیشه , شیشه دوجداره , شیشه تخت و خم سکوریت 

نما
88679304-5 88850457

تهران خیابان ولیعصر نبش پل همت کوچه سیدالشهدا 

 طبقه اول101 واحد 1پالک 
www.emmegi.com44A19a

ارائه خدمات ماشین آالت وابزار صنعت شیشهپرسان صنعت آریا214
88679304-88679305-

88850457

خیابان ولیعصر پایین تر از میدان ونک نبش پل همت 

101 واحد 1کوچه سیدالشهدا پالک 
www.parsansanat.com44A19b

215etem88850457 5-88679304تولید کننده یراق آالت درب و پنجره دوجداره
تهران خیابان ولیعصر نبش پل همت کوچه سیدالشهدا 

 طبقه اول101 واحد 1پالک 
www.etem.com44A19c

216GU
تولید کننده دستگاه های گالوانیزه برای پروفیل های 

u.p.v .c
88679304-5 88850457

تهران خیابان ولیعصر نبش پل همت کوچه سیدالشهدا 

 طبقه اول101 واحد 1پالک 
www.g-u.com44A19d

22272652انواع درب های اتوماتیک ودرب های ضدحریقکابان پارس نوین217
برج ناهید -خیابان شاه نظری -میدان مادر-میرداماد

3واحد-16طبقه
www.kaban.com.tr44A20

آلونوم218
تولید کننده درب و پنجره های یو پی وی سی و 

آلومینیوم و شیشه های چندجداره
88878278

خیابان خلیل - باالتر از میدان ونک- بلوار آفریقا- تهران

34پالک - زاده
www.alunovum.de44A21

پنجره ساز صنعت219

تولید کننده انواع درب و پنجره های آلومینیومی 

مجری / و یوپی وی سی  (آلووود-ترمال بریک-نرمال)

نمای / نماهای شیشه ای کرتین وال و فریم لس 

کامپوزیت پنل

8WWW.PANSAZ.COM44A22پالک -  غربی 12خیابان - خیابان اتحاد - تهرانپارس 77349970-77782973-7

گروه صنعتی به در رنگین220
تولید انواع پروفیل آلومینیومی اختصاصی در و پنجره ، 

نما ، نرده و دربهای کرکره ای اتوماتیک
32400792-7

-11خیابان صنعت-شهرک صنعتی فناوریهای برتر-مشهد

346قطع-5خیابان کوشش
www.behdoorrangin.com44B1

27www.fara-tech.com44B2aپالک - خیابان طالقانی - شهریار- کرج 46893256....تولید انواع درب های ساختمانی چوبی ضد سرقت و فراتک221

55254204حفاظ شاخ گوزنی و درب فرفرژه و اکاردونکالسیک222
پالک (آهنکاران8)16خیابان -شهرک صنعتی چهردانگه

۴۳،۴۷
www.classic-upvc-com44B3

66755905ضد سرقت- داخلی - درب های تمام چوب مصنوعات عقاب پرند223
تهران حافظ خ جامی خ میردامادی کوچه ازمایش پالک 

9
www.parandeagle.com44B4

22367612تولید درب و پنجره دو جداره یو پی وی سی(سایه روشن)آسمانه سازه های نوین توس224
 طبقه 3تهران سعادت آباد خیابان یازدهم شرقی پالک 

602
www.sayeroshanco.com44B5a



شماره غرفهشماره سالنوب سایتآدرستلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

(آریالکو)رنگین پنجره225
تولید کننده ماشین آالت ساخت در و پنجره یو پی وی 

سی و نما
65554278

بلوار فردوسی -چهار راه میالد-3فاز-شهر جدید اندیشه

34پالک -خیابان جالل ال احمد-غربی
www.arialco.com44B5b

7www.alumjam.com44B6 واحد 7پاسداران انتهای بوستان چهارم پایدارفرد پالک 22791946تنها تولید کننده درب ضد سرقت در مازندرانشرکت آلوم جام226

44111401 -44168731اجرای تخصصی نماهای مدرن و دکوراسیون داخلیزند الستیک227
- ابتدای ستاری جنوبی- خیابان آیت اهلل کاشانی- تهران

27واحد - 5طبقه -54پالک 
www.zandrubber.ir44B7

4www.vandasp.com44B8پالک - بن بست شیوا- کوچه ارم- خیابان ونک- تهران88676965در ایران (ترمز درب)تولید کننده آرام بندوندا سازه پاسارگاد228

229
کاسپین یوپی وی سی و پروفیل گالوانیزه 

الماس

 CNCتولید درب های ساختمانی ضد سرقت و ضد آب 

PVC  HDF  ABS
76217180-76216680

 9 و8بین کوچه - متری غربی خرمدشت20-جاجرود

18پ
www.cupvc.com44B9

66519799تولید کننده پروفیل یو پی وی سیپنجره گستران پاسارگاد230
- کوی مهر سر - نبش تهران ویال -ستارخان - تهران 

10 واحد 20پالک 
www.pgpwindows.ir44B10a

فراسازان231
درب های -درب های پرسی-درب های تمام چوب

درب های پی وی سی-ضدآب
5www.farasazan-upvc.com44B10bکهریزک شهرک احمداباد ک ولیعصر 

شینا سازه ریناس232
توری پلیسه و رولینگ پیچ های سرمته دار و سر 

uPVCسوزنی چسب سیلیکون یراق آالت 
44467713

بلوار -پایین تر از میدان پونک-بزرگراه اشرفی اصفهانی

7واحد  - 84پالک -مخبری
www.shinagroup.com44B11

233Haining Lijialong Pile Weather 

Strip Co., Ltd
تولید چسب درزگیر

+98 (21) 77082608 & 

+98 9123037792

، بین  (خدابنده  ) شرقی 202تهرانپارس ، فلکه سوم ، 

3 ، واحد 15خیری و مظفری ، پالک 
www.lijialong.com44B11b

کتاب آراکس234

دربهای -تولید انواع شیشه نشکن ساختمانی و صنعتی

ماشین -یراق آالت شیشه سکوریت-اتوماتیک شیشه ای

آالت صنایع شیشه ایمنی و تسمه تایمینگ صنعتی

20444B14تهران خ انقالب مجتمع فروزنده واحد 66968587

تولیدی چسب بردباران235
تولید کننده انواع شیشه های سکوریت ، دو و چند 

جداره ، لمینت
www.boardbaran.com44B15گلشید یک-بلوار نخلستان-شهرک صنعتی شمس اباد 66798047

مؤسسه رنگین236
تولید دربهای ضد سرقت و دربهای چوبی و ضدآب 

داخلی
88841313 (7 L ine)

- ضلع شمال غربی میدان - میدان هفتم تیر - تهران 

: کد پستی - 6طبقه  - 4پالک - ابتدای خیابان غفاری 

1589875887
www.ranginblind.com44B16

فرگان آسیا237
ساخت و عرضه کننده انواع دربهای ضد سرقت 

 وخامPVC ، EBSودربهای 
2www.farganasia.com44B17 واحد 19خیابان خالداسالمبولی خیابان ششم پالک 88718854-88719893

88808111آندایزینگ آلومینیومشرکت طراحی مهندسی آریاتوتم238
 2تهران خیابان نجات اللهی جنوبی کوچه مراغه پالک 

2واحد 
www.aryatotem.com44B18b

8-02126205207تولید کننده پروفیل ، پنجره و نمای شیشه و آلومینیومشرکت تولیدی بازرگانی خزرشید239
-شهرک صنعتی سلمانشهر-(متل قو)سلمانشهر-مازندران

f5قطعه
44B19

آسیا جام پروفیل240
تولیدکننده ماشین آالت درب و پنجره یو پی وی سی 

و آلومینیوم
www.alborz-y.com44B20تبریز جاده صوفیان شهرک سرمایه گذاری32466361-64

88443363-88442019طراحی وساخت انواع دربهای استنلس استیلکیمیا صنعت شیما241
خ مطهری نرسیده به ترکمنستان کوچه وزوایی پالک 

2 واحد 35
www.kimiyasanat.com44B22

آلدورا242
تولید کننده درب وپنجره یو پی وی سی وفروش یراق 

آالت درب وپنجره
26318600-2618601

نبش کوچه خرمیان -خ بنی هاشم-بزرگراه رسالت-تهران

213پ- 
www.aldoradoor.ir8-91

پارسیان درب243
تولید درب وپنجره وتوری رولینگ وپلیسه وملزومات 

توری
21www.parsiandarb.com8-93 پالک 9 کوچه 12کرج کمالشهر خ ظفر 34700075

پالیزدرب244
تولید کننده انواع توریهای پشه و پرده پلیسه و زبرا در 

ایران
44968621

- 87پ- بعداز بلوار اباذر- آیت اله کاشانی- صادقیه

19واحد
www.PalizDoor.com8-94

44041750(نواری)اره های برشزرین درب سلماس245
کاشانی، نبش مهران ،ساختمان .. تهران،بلوار آیت ال

3مهران،واحد
www.zarin-door.com8-96

44154383-021تولید ماشین آالت صنعت آلومینیوم و درب و پنجرهزانادُر246

حد فاصل ابراهیمی -خیابان آیت اهلل کاشانی- تهران 

- تهران5روبروی شهرداری منطقه -شمالی و حسن آیاد

210واحد  -2طبقه -مجتمع افرا
www.xanadoor.ir8-97

98-168رسالت طلوعی پالک - تهران 22327021تولید درب های فلزی کالسکاطلس چوب247

32www.amirdarb.com8-99خیابان - بلوار سوم-شهرک صنعتی بوعلی-همدان34384030تولید کننده در و پنجره یو پی وی سیهگمتان درب امیر248

(مظاهری)صنایع چوب نور249
گرانول کفشی گرانول کابلی محصوالت پالستیکی 

NBR و PVCبصورت نوار از جنس 
56861930-56453676

بین خیابان چوب بری و -بعد از سه راه آدران-جاده ساوه

درب -سمت چپ-چهارراه اول-خیابان شقایق-رینگ کار

آبی
www.noorwood.ir8-910

56865350-021تنها هولدینگ رسانه ای ساختمان کشورسینا چوب250
خ شهدای )جاده قرمز-جاده ساوه شهرستان بهارستان 

6کوچه چهارم پالک (صنعت
www.sinawoodco.ir8-911

درب های ضد سرقت مشدانی251
ورق - تولید پروفیل و درب و پنجره ها ی پی وی سی 

کابینت حمام و آشپزخانه- دیوار پوش - 
33542091-100

-روبروی پارک مثلثی-انتهای خیابان هاللی-بوشهر

ساختمان مشدانی
www.mashdanidoorsco.com8-912

252hisar yapi
سیستمهای خاموش - درهای مقاوم در برابر آتش 

کننده آتش و جعبه تجهیزات خاموش کننده آتش
33873484turkey /adana8-914

دنیا درب253
تولید تجهیزات جابجا کننده مکشی انواع درب چوبی و 

کابینتی ،شیشه جام و پنجره های شیشه دار
4136372655

 متر بعد از سه راهی اهر جنب ۷۰۰تبریز جاده تهران 

cngجایگاه 
8-915

چوب وصنعت پاسارگاد254

تولید کننده انواع درب های ضدسرقت و درب های 

و درب و پنجره های  (MDF، HDF، HT)اتاقی 

UPVC

2156317705
خیابان -روبروی سبزدشت -جاده ساوه بعد از اسالمشهر

103پالک -متری سوم 14کوچه -امیر کبیر
www.pasargaddarb.com8-916

ایمن سازه پایدار255
تولید -نمایندگی انحصاری یراق آالت آکپن ترکیه

گالوانیزه وماشین آالت
33501044

کرج،سه راه گوهردشت ، میدان امام خمینی ، بلوار 

سرداران غربی، نرسیده به چهارراه حدادی، فروشگاه پایا 

درب
www.payadarb.ir8-917



شماره غرفهشماره سالنوب سایتآدرستلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

56452226ارائه دهنده انواع درب و پنجره و نمای آلومینیومنوین درب256

تهران جاده ساوه سه را ادران انتهای قلعه میر شهرک 

 پالک 4 و 3صنعتی بهاریه خیابان علم وصنعت بین کاج 

112
8-918

آوین درب257

تولید کننده چسب پلی سولفاید، اسپیسر ،مولکوالرسیو 

و بوتیل و کلیه لوازم جانبی تولید شیشه های دو و 

چند جداره

32740654
کرج رجائی شهر بلوار سرداران شرقی ساختمان اسیا 

13واحد 
8-919a

PVC56574572مواد شیمیایی افزودنی های صنایع بازرگانی جاوید258

 اتوبان تهران ساوه خروجی صبا شهر 18تهران کیلومتر 

مقابل کارخانه باطری سازی نور خ شایان درب دوم 

شمالی
javidtrading.ir8-919b

اکسین درپارس259
ماشین آالت تولید درب و پنجره یو پی وی سی و 

آلومینیوم
920-738جاده مالرد بلوار مارلیک جنب بانک مسکن پالک 

2166145739ساخت درب و ویالهای پیش ساختهذوب ایران260
 ذوب 18تهران شادآباد بلوار بهارشمالی قطعه تفکیکی 

ایران
www.zobiran.net8-921

40-26400637تولید درب و پنجره ی یو پی وی سیآشیان ارای شرق261
 16کوچه رامین پالک .شمس تبریزی جنوبی.میر داماد

2واحد
ashiandoor.com8-922

www.aleedoor.com8-923لرستان خرم آباد روبروی فرودگاه6633404982توزیع کننده دربهای ضد سرقت؛ضدآب و داخلیایمن عالی درب زاگرس262

924-18 واحد 8 پالک 119تهرانپارس خ 77731255کتب نشریات و نرم افزارهای معماری و دکوراسیونایمن کاال تجارت اکام263

درب آرا264

تولید کننده انواع شیشه فلوت ساده و رنگی، شیشه 

مشجر، شیشه لمینیت، انواع شیشه رفلکس،شیشه های 

کنترل کننده انر  ژی، آینه نقره و آلومینیومی ،بلوک 

شیشه ای و مواداولیه شیشه

32320911
نبش -خیابان کاج-بلوارپاسداران-شهرک جهان نما-کرج

522پالک-7ارغوان
www.aradoor.ir8-925

شرکت تولیدی و صنعتی آذین پالست شهریار265

تولید پروفیل های اختصاصی و خدمات پوششی 

پوشش طرح ,آندایزینگ, پوشش پودری الکترواستاتیک)

پولیش و براشینگ,چوب روی پروفیل و ورق

65239484
بلوار شهید میرکی ضلع شرقی - باغستان- شهریار-تهران

3میدان پالک
www.azinpl.ir8-926

55252904نشریه پنجره ایرانیانصنایع فلزی پاتیران266
خ دوم -شهرک صنعتی چهاردانگه-جاده قدیم ساوه

5آلومینیومکاران پ
www.patiran.com8-927

ایستادُر صنعت پارسیان267
کمد دیواری- تولید کننده درب های تمام چوب  -  

کابینت روشویی- کابینت آشپزخانه - چوبی 
021 - 47253

تهران ـ بلوار آیت اهلل کاشانی ـ تقاطع بزرگراه ستاری ـ 

434مابین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی ـ پالک 
www.Istadoor.ir8-928

فن گستر عصر آسایش268
- سکوریت - تولید شیشه های چند جداره صنعتی 

سندبالست و درو پنجره پوپی وی سی
66569007

بن بست حاج - تقاطع جمهوری- خیابان کارگر جنوبی

2پالک - حسینی
8-929

آلتین درب ماد269

تولید کننده پروفیل های تخصصی ترمال بریک 

کرتین وال،لوور،کوتا،نمای )،نرمال،سیستم های نما

به همراه خدمات رنگ الکترواستاتیک،  (خشک،هنگ

دکورال و آنادایزینگ

www.altindoor.com8-930 جاده اشنویه7ارومیه ، کیلومتر 4432514204

سوداد270
شیشه های دو و . تولید کننده پروفیل یو پی وی سی 

در و پنحره یو پی وی سی. سه جداره 
88016950

تهران یوسف آباد خیابان فتحی شقاقی بعد از تقاطع کاج 

 طبقه سوم واحد سوم شرقی۱۳۴پالک 
www.soodad.com8-931a

2156870087تولیدکننده پروفیل یو پی وی سیاکیاس وطن271
انتهای خ فن -میدان فن آوری-شهرک صنعتی پرند

A29قطعه -دست چ-آوری شمالی
www.ikeasgroup.com8-931b

www.persiandoorco.com8-932خ انقالب پل چوبی روبروی ایستگاه بی آر تی77520023تولید کننده درب های ضدسرقتپرشین درب272

دژینه درب ایرانیان273

تولید کننده توری های پلیسه ، ثابت ، لوالیی و پرده 

پلیسه تولید و توزیع کننده ملزومات توری پلیسه با 

طراحی اختصاصی

88207272
 5تهران جردن باالتر از ظفر کوچه بابک مرکزی پالک 

7واحد 
Www.dejineh.com8-933

22255996تولید کننده پروفیل یوپی وی سیایمن درب درسا274
، طبقه سوم، 177تهران،ظفر ، بین نفت و مدرس، پالک 

11واحد 
www.doorsadoor.com8-934a

تکراد صنعت کاژه275
تولیدکننده سیستم های درب و پنجره آلومینیومی 

ترمال بریک و نماهای شیشه ای آلومینیومی

88378920-95119001-

43065

شهرک غرب بلوار خوردین باالتر از بلوار دادمان توحید 

4 طبقه دوم واحد 20یکم پالک 
www.takrad.com8-934b

UPVC7137742925در و پنجره های آلمادرب276
شیراز شهرک صنعتی بزرگ میدان اول بلوار نو بنیاد 

XU2(36-38 پالک 2400خیابان 
www.alma-door.ir8-935a

9-56746807تولید دربهای ضدسرقتپرشین چوب277
-خیابان امیرکبیر-بین سبزدشت وگلستان-بهارستان

53پالک
8-935b

56451266تولید توری اکاردئونی و رولینگیدرب پالست اورمان چوب278
جاده ساوه بعداز سه راه ادران جنب نماینده گی سایپا خ 

10چوب بری سمت چپ اولین گوچه پالک 
www.ormanchoob.ir8-936

83www.sgpco.com8-937اصفهان خیابان شریعتی غربی شماره 36937 031سازنده دربهای ضد سرقت فانتزی(گروه صنایع گیتی پسند)سکویا چوب اطلس 279

گروه صنعتی درب معتقد280

تولید انواع پوششهای پنجره از قبیل توری پلیسه جهت 

جلوگیری از ورود حشرات، پرده های پلیسه، زبرا، 

اورسی و شید رول

041-32899071
جنب - نرسیده به پلیس راه- جاده تبریز، مرند- تبریز

سه راهی مایان
www.darbmotaghed.com8-938

34492303تولیدی توری های رولینگ و پلیسه ایکاوه درب281
-جنب رایتل-9 و 8بین میثم -خ شهید بهشتی-کرج

فروشگاه کاوه درب
www.kavehdarb.com8-940

22506070چسب سیلیکون ماستیک و سیلیکونگروه صنعتی آریادُر اطلس282
، بعد از پل شهید صیاد  (غرب به شرق)بزرگراه رسالت

1172شیرازی پالک
www.aryadoor.ir8-941



شماره غرفهشماره سالنوب سایتآدرستلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

پارس فلزکار283
تیغچه پروفیل یو پی وی سی، ماشین آالت، قالب و 

خدمات سرویسی
33281794

-شهرک صنعتی خاوران- جاده خاوران14کیلومتر -تهران

5012پالک -کوچه نهم شرقی-سایت آهنکاران
www.parsfelezkar.ir8-942

صدران284
تولید کننده اسپیسر آلومینیومی شیشه های دوجداره و 

شیشه های دو و چند جداره به روش تمام اتوماتیک
42089278

 متر قبل از 200- کمربندی شمالی -قائمشهر-مازندران

پل سیاهرود
www.sadranco.ir8-943

نگین تجارت آرامیس285
تولید نایلون حبابدار و ضربه گیر به همراه انواع کاور و 

پاکت های ضربه گیر
88550757

 20 بیه آماج و ابن سینا پالک 31یوسف آباد خیابان 

1واحد 
8-944

88658830اجرای نرده های آلومینیومینگین درب پاسلرگاد286
تهران بزرگراه ستاری باالتر از بزرگراه حکیم نبش خیابان 

99 9خجسته پور ساختمان محمد واحد
www.negindarb.com8-945

نودر287
تولید شبکه های النه زنبوری کاغذی مورد استفاده 

داخل درب چوبی
021-88842477

تهران خیابان کریم خان زند خیابان شهید حسینی نبش 

43 پ 3اعرابی 
www.nowdar.com8-946

88081036واردات و صادرات به اقصی نقاط دنیا و بالعکسآرسس در288
شهرک غرب، بلوار دادمان، خ سپهر غربی، نبش کوچه 

1، واحد84جهاد، پالک 
www.arsesdoor.com8-947

قاالن درب سبالن289
-بوتیل دار - استاندارد )پروفیل آلومینیومی اسپیسر بار 

-( بندبل
2www.galan.co8-948نبش شمشاد - 2شهرک صنعتی شماره - اردبیل 33873484

56392914داخلی و ضد حریق. تولید دربهای ضد سرقت اسکان درب290
جاده ساوه شهرک صنعتی نصیر اباد الین برگشت قطعه 

S 13
www.eskandarb.com8-950

چوبین چیدمان آرا291
پلیسه دبل فریم و )تولید توری های درب و پنجره

و انواع پرده های زبرا(رولینگ
86030651 - 86030662

 4 ط 60خیابان سهروردی شمالی خ متحیری پالک 

10واحد 
choobinset.com8-951

راستا چوب پارت292
تولید و اجرای درب و پنجره های آلومینیومی، نماهای 

کرتین وال و نمای اسپایدر
۴۴www.rastawood.com8-952، خیابان گل آرا، پالک ۲شهرک صنعتی  پرند، فاز 1 - 00982188612790

شرکت دراچ293
تولید کننده انواع مقاطع پروفیل یو پی وی سی برای 

درب و پنجره
www.doorach.com8-953قم شهرک شکوهیه سر شهرک2532611212

22673373تولید کننده درب و پنجره ی یو پی وی سیچوب صنعت ژیوار294
تهران، بلوار قیطریه، خیابان روشنایی، خیابان بهرام 

2، زنگ 31شمالی، کوچه روشندان، پالک 
8-954

نارین نیک آرا295
فروش ونصب انواع دربهای ضد سرقت و پنجره های 

upvc
2833364565

قزوین خ فلسطین روبروی مخابرات قدس مجتمع مهدی 

6 واحد3ط
8-954a

44074786فروش ماشین االت مونتاژ درب و پنجره دو جدارهسبالن درب مهر296
 192بلوار فردوس شرق تقاطع سلیمی جهرمی پالک 

5 واحد 2طبقه 
www.sabalandarb.com8-954b

2فضای باز1 واحد 18 پالک 27سعادت آباد نبش کوچه 88692961تولید پروفیل یو پی وی سیآیسان درب297

صنایع فلزی ابراهیمی298
تولید کننده یراق آالت ایرانی و درب و پنجره یو پی 

وی سی
66204422

بازار اهن شاد اباد بلوار بهار شمالی جنب بانک دی پالک 

4و3
www.ararathefaz.com4فضای باز

36679081تولید کننده توری های پلیسه و فیکسقصرفلز299
کرج، فردیس، شهرک صنعتی سیمین دشت، جنب 

11کارخانه آرد تک، کوچه آزیتا، قطعه 
www.ghasrefelez.com5فضای باز

88100010خدمات لمینیت پروفیلهفته نامه پیام ساختمان300
پیام - و بهشتی (عج)تقاطع خیابان های ولیعصر - تهران

ساختمان
www.payampress.com6

31-88481520 نصب و اجراupvcتولید درب و پنجره کشتیرانی ترنگ دریا301

- بین میرزای شیرازی و قائم مقام - خیابان مطهری 

 طبقه سوم 259جنب بانک ملت ساختمان بهار پ

1313 13واحد
www.torangdarya.com12فضای باز


