رديف

ضوبرُ تلفي

ضركت

1

آريي سازُ پارسياى  -تيرچِ فلسي

66906100-2

2

اتصال هكاًيكي سٌْد

88719255-6

3

الياف بتي ( -جبيگسيي هيلگرد ) كفپَش خَد تراز  -فبم گستر

88375627-8

4

اًتظاري  -دستگبّْبي خن ٍ قطع هيلگرد

09123614454 ٍ02614715601-9

5

ايتالراى  -تيرچِ استبًذارد

88909283-4

6

بَت ٍلد ٍ كَپلر آرهاتَر سٌْد

2346-22056046

7

پارس خاهَت  -دستگبُ خن ٍ قطع ٍ خبهَت زى هيلگرد

55824571-77580515

8

پَالد كف ٍاير هص ٍ خرپاي تيرچِ

88301555

9

تراس  -هص جَش  -خرپاي تيرچِ

02923426372-3/09121770691

10

تراس تيرچِ ٍ هص جَش ٍ ( 3Dهبضيي آالت )

9121770691

11

تراس خرپاساز ًمطِ جَش تيرچِ

0292-3426372-4-09121770691

12

تراس سازًدُ هاضيي تَليد خرپا ٍهص تيرچِ

0262-2773904-7

13

تيرچِ فلسي خَد ايستا

55900708

14

جَش هماٍهتي (سربِ سر آرهاتَر )

88704157

15

آذر پادپرضيي  -خرپبي هيلگردي

88100801

16

ضمايك ٍحطي البرز  -توبم اتَهبتيك تَليذ خرپبي تيرچِ

9121493217

17

هگاتَلس  -آرهبتَرثٌذ3Dپبًل  -سبخت شاپي RB215

22305724

18

خرپاي هيلگردي آذر پادپرضيي

88098472

19

ًَيي سازاى  -دستگبُ هص ٍتيرچِ ٍ  3Dپبًل

22707076

20

ًاًَ بتي اهيي پَكِ صٌعتي بتي  ٍCVتَليد تيرچِ هاضيي

88753512*88727048-9

21

فَالد بافت  -تَليذ هص

0711-7742777-79

22

فام گستر  -هبضيي آالت پيطرفتِ ثتي ريسي  -كفپَش دكَراتيَ
ٍ خَد تراز -اليبف جبيگسيي هيلگرد

09121267027-88725117

عوراى صٌعت آٍا  -جداسازي لرزُ اي  bridegestoneشاپي
23

 -هيلگرد  FRPاز  FIREPسَئيس

66351886-66861931

www.osa.frp.com
24

پارس خاهَت اصفْاى  -دستگبّْبي خن ٍ ثرش هيلگرد ٍ خبهَت
زى ثرقي

66808777-66802560

25

دستگاُ جَش سر بِ سر آرهاتَر ()DAIA

9121485456

26

گرٍُ تَليدي فَالد ضيراز -خرپبي هيلگرد ٍ ضجكِ هيلگردي

07116201078-81

27

پَالد كف

88778813

28

كاالي آّي بعثت  -تَليذكٌٌذُ ًجطي ثرضي(لقوِ)ًٍبٍداًي ثرضي
(گل هيخ) -خبهَت فبثريك آهبدُ

7124228154

29

ضركت آشيٌِ پَالد پاسارگاد  -خرپبّبي سجك

02122915875-6

30

ضركت بتي پالست  -فضب سبزّبي هيلگردي

9161110007

31

ضركت هٌْدسي داًيال سازُ  -تيرچِ ّبي فلسي ثذٍى ضوع ثٌذي

05124225310-09153159115

32

فرٍضگاُ تْراى هتال  -تيرآّي،هيلگردٍ،رق

02188301555-02188830082

33

هتال استيل  -پلِ،حفبظ ثبًكي ًٍردُ

02188896340-44

34

صٌايع فلسي خَاًسار  -هيلگرد،هفتَل ٍكبثل ّبي پيص تٌيذُ

02188698525-02188697521

35

ضركت تعاًٍي پَالد سمف خليج فارس  -خرپبي هيلگردي ٍكطص هفتَل

03118788106-7/03118788105

36

فَالد بافت  -هص ٍخرپبي هيلگردي

2182208319

37

فَالد البرز تاكستاى  -هيلگردسبختوبًي

2166460160

38

فَالد سياداى  -هيلگردسبختوبًي

2188655891

39

فَالدلسٍيي  -هيلگردسبختوبًي

2188755255

40

فَالد كرهاى  -هيلگردسبختوبًي

03624240073-5

41

فَالد ًطٌس  -هيلگردسبختوبًي

2166704100

42

ًَرد ًَضْر  -هيلگردسبختوبًي

4113345017

43

فائك بتي  -هيلگردسبختوبًي

02188341254-02188843768

44

آسايص سمف دلفاى  -تيرچِ پليوري

02294391458-4391794

45

فَالد سازُ خسر  -تَليذ كٌٌذُ خرپبي هيلگردي تيرچِ ثِ رٍش اتَهبتيك

22254134-22254156

46

اگٌص سازُ  -تيرچِ فلسي ،تَليذ،اجرا

66564265-6

47

ضركت هٌْدسي داًيال سازُ  -تيرچِ ّبي فلسي ثذٍى ًيلس ثِ ضوع ثٌذي

88097630-88087950-88365802

48

آكام پارهيس  -سقف ّبي هركت عرضِ فَالدي

88361519-88375627-8

49

ضركت صٌعتي ساختواًي تراس  -اًَاع دستگبّْبي توبم اتَهبتيك،خرپبي
تيرچِ ثبدٍرٍش ًقطِ جَش قالة دار

88608549-88727525

50

كياى سْاد داًص  -سقف دال عرضِ هركت

22890146-7

51

پرايور هَهيايي اسكلت فلسي

0341-2117488/021-22689112

52

فَالديي ذٍب آهل  -تَليذكٌٌذُ اًَاع قطعبت فَالدي ٍ چذًي

0121-2203232

53

ضركت آرش هيلگرد  -اًَاع هفتَل كالف ٍضبخِ

05118642540-09158004100

54

ضركت صٌايع فرٍ آلياش ايراى

2122738005

55

تيرچِ صٌعت البرز

02166927168-02166901119

56

صٌعت ساختواى ًيرٍ  -اسكلت ثتٌي پيص سبختِ (تير،سقف ٍ ستَى)

2122011134

57

كاٍش بتي  -طراحي ٍسبخت تَليذ اًجَُ سبزي فَالدي سرد ًَردضذُ

02188515096-9

58

صٌايع هفتَلي زًجاى  -هيلگرد ،هفتَل ٍكبثل ّبي پيص تٌيذُ

2122885545

59

صٌايع فلسي چٌالچي  -سبزُ ّبي فلسي

22704361-3

60

ساخت اسكلت فلسي ٍ اجرا

88008934-09122889803

61

ضركت فَالد صٌعت پرضيا  -تَليذكٌٌذُ قبلجْبي فلسي ثتي ٍدارثست ّبي هذٍالر

2188690008

62

هجتوع فَالد كياى گستر  -تبهيي كليِ آّي آالت پرٍشُ ّب

0351-5246811/12

63

پَالد بٌا سازُ ايراًياى  -فرم دّي ،فرٍش ٍاجراي تخصصي سقف ّبي عرضِ فَالدي 88675541-2

64

ضركت صٌعتي ساختواًي تراس  -اًَاع دستگبّْبي توبم اتَهبتيك،خرپبي تيرچِ
ثبدٍرٍش ًقطِ جَش قالة دار

88608549-88727525

65

ضركت هٌْدسي پيطگام سازُ  -دارثست

66516369

66

ضركت هماٍم سازاى پايَى  -اجراي ضوع،ريسضوع ًٍيليٌگ

02188703546-7/02188554529-30

67

هجتوع فَالد بارز سوٌاى

02294391172-09124581576

68

فرٍش آّي آالت ساختواًي

02122586304-09354096207

69

آرش هيلگرد

0761-2225920-2233408

70

هص فبيجر گالس  -آرهيتا

0451-8383515

71

ٍاستٌلس استيل ً -ردُ آلَهيٌيَهي

44521279-81

72

ٍرق گالَاًيسُ ٍ ًَرد سرد ّفت الواس

88515405-88515406

73

ٍرق ّاي پلي كربٌات (سايِ ساز ايواى )

88790910-3

74

ّفت الواس ٍ -رق گبلَاًيسُ ٍ ًَرد سرد

66646285-09127132635

75

ًردُ آلَهيٌيَهي ٍاستٌلس استيل

66926030*66433150-6

76

ًگيي سرباى  -صٌبيع آلَهيٌيَم در سبختوبى

03523676570-2

77

ضركت صٌايع تَليدي آلَهيٌيَم آكپا ايراى

02188727980-02188554252-4

78

كليٌيك ساختواًي هْدي ٍ -اردكٌٌذُ ٍرق آلَهي

02177301046-02177513830

79

رابيتس گستر  -راثيتس،تَري ٍهفتَل

02188790069-70

80

فَالد صٌعتي (رٍل ٍ هفتَل گبلَاًيسُ )

66691277=22826358-9

81

تكٌَ گارد ًردُ

22246749

82

درز اًجسبط  -پبدري آلَهيٌيَهي

88897098

83

درز اًبساط  -پادري آلَهيٌيَهي

88631480

84

فَالد بْوي  -فرم دّي ٍرق طرح سفبل ٍكركرُ

88664151-2

85

دكاًا  -پبدري آلَهيٌيَهي  ،درز اًجسبط ٍاًقطبع

88663696-7

86

ضركت بِ آفريٌاى  -درز اًجسبط،تْيِ ٍ اجراي هيراگر ٍ ًئَپرى ٍ...

04116372006-09141156710

87

گارد كرًر ،ضرثِ گير لجِ پبركيٌگ

77372152

88

آّي ًَرد پارسياى  -هحصَالت فَالدي ٍارداتي

22575447-8

89

تَاى ايستا  -سبخت اسكلت فلسي

22262411

90

ًيارش  -سبزُ ّبي فَالدي

88799134-88873926

91
92
93
94
95
96
97
98
99

صٌايع فَالد هسيحا  -سقفْبي عرضِ فَالدي
هركت
سقف كبهپَزيت ثب ٍرق ّبي گبلَاًيسُ رٍزًقِ KS.D.CO -
ضكل آجذار
آشيٌِ پالد پاسارگاد  -تَليذ اًَاع خرپبّبي سقف
سجك ثب دستگبُ ّبي توبم اتَهبتيك
فَالد ضبستري  -اًَاع فَالدّبي آليبشي ّوراُ ثب خذهبت
هطبٍرُ اي
ايراى  -ثَرس آّي ٍ هيلگرد
گرٍُ صٌعتي تَس  -تيرچِ كرهيت،ديَار ّبي پيص سبختِ
سِ ثعذي،سقف كرهيت
سازُ ّاي فلسي پاسارگاد  -اًَاع اسكلت فلسي،پيچ ٍ هْرُ اي ٍ جَضي
باًك اطالعات آّي ضرق  -هيلگرد،تيرآّي،پرٍفيل،پطن ضيطِ
،راثيتس،ضير آالت ٍ لَازم ثْذاضتي سبختوبًي
آذر تيرچِ  -تيرچِ ّبي ثتٌي ٍ فلسي

22581419
88070296-88072888
0712-4228154
66625819-66628050
55508975-6
9156587975
56543973-4
55032007
09121343852-0912 2264365

100

بازرگاًي جن  -كليِ آّي آالت ،هصبلح سبختوبًي،ضيرآالت ثْذاضتي،ضيطِ،سقف
كبرة،تبسيسبت ثرٍدتي ٍحرارتي ،طراحي ٍ هعوبري داخلي

88527943

101

فرٍضگاُ سٌترال استيل  -فَالدّبي آليبشي ٍ ًسَز در هقبطع ٍرق،لَلِ ٍ هيلگرد

66655456-66655473

102

آريا گستر احداث  -قطعبت فلسي ًسَز

22924560

103

حفاظ سازاى پيطگام  -حفبظ ّبي ثَتِ اي

66318809-66316124

104

صٌايع هفتَلي ًَيي  -تجْيسات هذرى آضپسخبًِ ٍ كوذ اتبق خَاة

55264812-3

105

پيطگام سازُ  -دارثست

66516369

106

پَالد بٌاسازُ ايراًياى  -سقف ّبي عرضِ فَالدي

88675541-2

107

ّديص بتي  -سقفْبي هركت عرضِ فَالدي

6271324-6274778

108

گرٍُ صٌعتي صفا  -هقبطع قَطي سبزُ اي

88955608-11

109

پَضص فلسي ايراى  -اًَاع اسكلت فلسي پيچ ٍ هْرُ اي ٍ جَضي ،پَضص ّبي
سقف ٍ ثذًِ از ٍرق ّبي گبلَاًيسُ ،رًگي ٍ سبًذٍيچ پبًل،سقف هركت فَالدي

88805151

110

كاضاًِ بتي هماٍم ( - )KBMپرٍشُ ّبي اًجَُ سبزي ثِ رٍش CFT

88500823

111

آّي آالت آبادگراى  -هيلگرد سبدُ ٍ آجذار،تيرآّي،پرٍفيلً،جطي ً،بٍداًي ٍ..

55533738-55509529

112

تيرچِ صٌعت البرز  -خرپبي فلسي ثب جَش توبم اتَهبتيك

0121-2203575-6

113

پرٍفيل سازي جباري  -اًَاع تسوِ كرٍهيت ٍ ًجطي

0311-3770200-6

114

سازُ پرداز داريَش  -سقفْبي هطجك كٌبف،ديَارپَش ،PVCاًَاع كفپَش ٍ لويٌيت 88439167

115

تيرچِ اهيي  -تَليذكٌٌذُ تيرچِ فلسي

55007070

116

تيرچِ آلفا  -تيرچِ فلسي ٍ سفبلي

44014210-44017247

117

كرال ً -وبيٌذگي اًحصبري ًردُ آلَهيٌيَهي تركيِ دردر ايراى

0411-4794140

118

تكٌَ فلس  -پخص اًَاع آّي آالت صٌعتي ٍ سبختوبًي

33937755 -33937799

119

ايراى حفاظ  -هركس پخص اًَاع سرًيسُ ّبي سبختوبًي

66480329

120

آلَم پارس پلِ ً -ردثبى ّبي آلَهيٌيَهي خبًگي،كطَئي ٍ صٌعتي

0262-4386192-4

121

دًياي سَلِ  -اًَاع سبزُ ّبي فلسي

77195410-77805409

122

ضركت فَالد هْر سٌْد

0411-4329161

