رديف

ضوازُ تلفي

شركت

1

آتار كيويا لشن  -دزب PVC

88536788

2

آرهيتا  -هَاد پيطسفتِ فايثس گالس هص ٍ تَزي

664668507-66953771-2

3

ابٌيِ  -پسٍفيل  ٍ PVCتَزي فايثس تساي وسٍم تٌدي

88870860-2

4

افراد درب  -درب ضذ ظرلت PVC, HDF -

44264326

5

پٌجرُ آلَهيٌيَهي ترهال بريك

26212661-2

6

تَريعا (تَري جوع شًَذُ خَدكار )

22246899-22202213-22246749

7

تَليذ پرٍفيل باز  LSFاز ضخاهت 0/5تا  6هيل

88804490

8

تَليذ پرٍفيل ٍ ظازُ  LSFكربي

0412-4329286-7

9

درب ضذ ظرلت بازرگاًي پرديط

02517838202-3

10

درب هل

2517838202-3

11

درب ّاي بسرگ صٌعتي تجاري ايراى شادٍي

88663696-7

12

رًگيي جام شيشِ چٌذ جذارُ

0311-3378527/9133080091

13

كاٍها  -پٌجرُ دٍ جذارُ

22815454

14

گيتا آفتاب  -دزب ضد سسلت تسويِ

88711288-88710071

15

لَهار  -ضيطِ ضد گسها

88755031-88746948-88527909-12

16

هعيي در  -دز اصلي ساختواى

66953771-2

17

هليٌذا در  -دزب ضد سسلت

44429121

18

رًگيي جام  -ضيطِ چٌد جدازُ

22866999

19

پرٍفيل UPVC LG

22743567-66266329

20

كاٍها  -پٌجسُ دٍ جدازُ

88446091

21

لَهار -ضيطِ ضد گسها

55254505-30-09122393490

22

پٌجرُ آلَهيٌيَهي ترهال بريك

44074162-44071011-2

23

گيتا آفتاب  -دزب ضد سسلت تسويِ

88780582-3

24

آرهيتا  -هَاد پيطسفتِ فايثس گالس هص ٍ تَزي

88254882-0261-6601606

25

هعيي در  -دز اصلي ساختواى

88662007-22748439

26

چَبپا -درب ٍرٍدي چَبي

4414373210

27

هذرى چَب -دزب ضد سسلت

22458190-3

28

ديَا  -تَليدوٌٌدُ پسٍفيل زًگي

02188909541-02188942056

29

ايوي در ظازُ  -دزّاي اتَهاتيه

5116228800

30

اٍليي وسوسُ ضفاف ضد سسلت دز جْاى doornik-

2188248434-09121971970

31

پٌجرُ صذرا UPVC-ROTO-

66652024-6

32

 UPVCپسٍفيلAVERTA -

0151-3833360-2

33

اًَاع دزّاي ايوٌي َّضوٌد ٍضدسسلت ARAM -

02188997210-16

34

شركت تَريعا  -تَزي تا لاتليت جوع ضدى خَدواز

02188604373-4

35

آراز چَب آريا  -دزتْاي ضد سسلت

2188698615

36

پرٍفيل ظازُ كَثر

2122048090

37

پارت پَالد  -پسٍفيل ّاي upvcسيستن ّاي اتَهاسيَى صٌعتي

2122245193

38

كيش دٍر  -تَليد دزٍپٌجسُ

2188825626

39

كَير  -پٌجسُ ّاي لاب ًوا

02923063457-09121242061

40

ّوارشتي  -ساخت دزب ٍ پٌجسُ ٍ واتيٌتUPVC

88609000

41

سًَا -جىَشي -درب ضذظرلت-سيستن آضپصخاًِ

2623821382

42

آريا پرٍفيل ارض  -پزٍفيل دزب ٍپٌجسُ upvc

02188207987-94

43

بَتيا صٌعت  -پسٍفيل دزب ٍپٌجسُ upvc

88207987-94

44

پٌجرُ عايك گلعتاى  -پسٍفيل دزب ٍپٌجسُ upvc

2516619769

45

رّرٍ ًصر شفك  -پسٍفيل دزب ٍپٌجسُ upvc

21-2348

46

زريي بٌا پارظياى  -پسٍفيل دزب ٍپٌجسُ upvc

02188516802-3

47

آباديط تجارت ايراًياى  -هاضيي آالت،دزب ٍپٌجسُ u-pvc

02144267695 - 44268359

48

اپكث  -چَب،پالستيه پرٍفيل

02122299338-02122810508

49

شيشِ فلَت اكباتاى  -سىَزيت،جام،لويٌيت،دٍجدازُ ٍ...

2188603558

50

شركت افرا درب ظلواض

2122018173

51

پاياٍيي  -دزب ٍپٌجسُ upvc

22851046-7/09123865475

52

ايراپَي  -دزٍپٌجسُ ّاي UPVC

88027424-5

53

آلَم جام  -دزٍپٌجسُ ّا ٍپسٍفيل ّاي UPVC

88774775/09128265767

54

درب  ، ABSلَلِ ّاي هخفي

88835562

55

تَرباى  -تَزي زٍلي پٌجسُ

26212327-26212594

56

پاظارگاد  -سيستن ّاي آلَهيٌيَهي دزب،پٌچسُ ٍ ًوا

88883250

57

بازرگاًي ظرًاد شرق ً -وايٌدگي اًحصازي ٍMDFدزب ّاي ًست()NESTدز ايساى

22770442-09121766381

58

شركت صٌعت زربيي چَب  -اًَاع دزب ّاي MDFٍ HDF

88526166

60

ًوايٌدُ اًحصازي دزب ّاي ضد سسلت ٍ آپازتواًيEMEDOOR -

61

ارض رّياب  -دز ٍپٌجسُ ّاي ً،UPVCواي فسين لسً،واي الهل ٍ...

88030852-88048704

63

شركت بازرگاًي راًاى آرديي ٍ -ازدوٌٌدُ دزب ّاي ضد سسلت ٍضدحسيك

09125476044-44498381

65

شركت كٌترل اًرشي آظيا ٍ -ازدوٌٌدُ اًَاع هَاد اٍليِ تَليد ضيطِ دٍجدازُ

88545456

66

صٌايع شيشِ آرٍيي

55601168

67

هاشٍل  -تَليدوٌٌدُ پسٍفيل U.P.V.C

44051088-44051044

68

شركت پارظياى ًَيي پٌجرُ

69

تَري فايبر گالض ٍ پرٍفيل ّاي پي ٍي ظي  -تساي ًواي داخلي ٍخازجي

77514892-6/09127059010

70

تاج پرٍفيل راگا  -پسٍفيل تاش تا دستگاُ ّاي توام اتَهاتيه

66461244

71

ظٌْذ چَباى ًوا  -دزتْاي …ٍ HDF,MDF,CNC,PVC

22324760-1

72

درب ضذ ظرلت ّ -اًي دُز

0151-3833360-2

73

پسٍفيل ّاي UPVCاستاًدازد AVERTA -

88895468-88915881-2

26302941

74

پٌجرُ ظمفي،آظواى هجازي

55190240

75

پرٍفيل ٍ u,vفايبرظوٌت برد

)(107داخلي 88613554-8

76

پرٍفيل UPVC LG

88979015

77

پرٍفيل ظاٍُ

22578428-9

78

پلي كرًر  -پسٍفيل  ٍPVCتَزي فايثس وٌج ٍ لثِ ٍ وسم تٌدي

88601671

79

درب ّاي بسرگ صٌعتي تجاري ايراى شادٍي

88512717

80

گرٍُ صٌعتي ًيازي  -تلَن سمفي پالستَفَم،3d panel،دزب ٍپٌجسُ ،pvcپسٍفيل upvc

0172-3333459-3343820

81

88647315-18
گرٍُ هٌْذظيي تگي  -لالة فلصي سثه(،)lsfدزب ٍپٌجسُ ّاي (،)upvcدزب ،hdfساختواى چَتي

82

شركت صٌايع چَبي برگ ظبس  -دزب

9177511577/0751-2343398

83

ايراى چْارچَب  -چْازچَب،پٌجسُ فلصي ٍupvc

55246167

84

دكَ ٍاى  -دزب،پٌجسُ،پازتيطي

0511-8418810

85

درب ّاي اتَهاتيك تگا

23594444

86

شركت فرا درب پارظياى  -دزتْاي ضد حسيك ٍ ايوٌي

88670284-6

87

ظازُ ظازاى ًيَ ظايذ  -دزب ضد سسلت تا چْازجَب

88697521

88

گرٍُ صٌعتي آتاردرب ظلواض -هحصَل هطتسن ايساى ٍتسويِ

0443-5238416-24

89

شركت درب ّاي ضذ ظرلت هشذاًي

07715552890-09177726742

90

گرٍُ تَليذي بازرگاًي شادهٌذ  -دزب ّاي چَتي

0321-2223622

91

شركت افرادرب ظلواض

44264326

92

پٌجرُ پايتخت  -دزب ٍپٌجسُ دٍجدازُ

66082000

93

بْيي  -پٌجسُ u-pvc

03355373520-03355373880

94

021-56228864-5/0311-4593134/0511-7670448
پَشاى پالظت ايراًياى  -دزٍ پٌجسُ ، upvcضيطِ ّاي دٍ ٍ سِ جدازُ،ديَازپَش ٍ سمف واذب pvc

95

شركت افك آريا  -دزٍپٌجسُ دٍجدازُ ، upvcپسٍفيل ٍ يساق آالت ازٍپايي

96

زًگ پسٍفيل  upvcتا پايِ آب zow-plast -

2282276000
22900814

97

بْيي جذار  -پٌجسُ دٍ جدازُ

0362-2734382

98

آهي تيط ظازُ دُر  -دزٍپٌجسُ يَ پي ٍي سي

77326080-77967804

99

تكَيي پي ٍي ظي آتٌا  -دزب ٍپٌجسُ upvc

0261-2543489-2551313

100

ٍيعتا بِعت  -پٌجسُ يَپي ٍي سي دٍجدازُ

23002100-23002400-05712333302-3-6

101

اختر پالظت ظپاّاى  -پسٍفيل ّاي يَ پي ٍي سي

0311-6670046/0311-6671184

102

آرياى صٌعت گعتر  -پسٍفيل u.p.v.c

0411-3825494-6

103

كياى ٍيي ظا  -دز ٍپٌجسُ ّاي  upvcداخلي ٍ خازجي

88575227-9

104

ظيٌذش  -پسٍفيل upvc

021-2348

105

پسٍفيل ّاي يَ .پيٍ .ي .سي wintech -

021-2989

106

گرٍُ تجْيسات ًَيي ظاختواى  -دزب ٍپٌجسُ ٍضيطِ ّاي دٍجدازُ سىَ،دزب ضدسسلت ٍ0711-6277461 ...

107

شركت فرا زيباظازاى رظيط  -دزب ّاي ,HDF,MDFتوام چَب-پٌجسُ ّاي دٍجدازُ

44952127

108

گرٍُ تَليذي لائن  -ضيطِ ّاي دٍ ٍسِ جدازُ،دزب ٍ پٌجسُ ّاي دٍجدازُ UPVC

09148912384-09141588861

109

ظازُ پايذار  -دزب ٍ پٌجسُ ّاي ٍ upvcپسٍفيل ٍ يساق آالت تسويِ

9123396338

110

شركت پاظاٍاى دٌر طبرظتاى

0151-3405480/09113544309

111

ٍيعتا در  -دزب ّاي اتَهاتيه

0351-7266272-7266274

112

دهاپي  -دزٍپٌجسُ upvc

77517757-58

113

ظيٌا پالظت  -دزب ٍپٌجسُ دٍجدازُ

0664-2242600

114

الواض كَير  -دزب ٍپٌجسُ ّاي  UPVCتا ضيطِ دٍ جدازُ

0232-5213550-1

115

اٍريي درب خَي  -دزب ٍپٌجسُ UPVC

0251-2916333

116

شريف ظازاى  -دزب ٍ پٌجسُ فلصي

0341-2268507

117

آرهاى  -دزب ّاي چَتي،ضد حسيك

0251-2911416

118

آريا زريي جٌَب شرق  -دزب ٍپٌجسُ دٍجدازُ،پسٍفيل ٍ يساق آالت اختصاصي آلَهيٌيَم

0341-2150084

119

0192-4666467-8
وف،زًگْاي ضد آبً،واي واهپَشيت ٍ ضيط
پارت كعري  -پَضص سمف سثه  metrotileتلژيه ،پٌجسُ آلَهيٌيَم آلَهات،پٌجسُ  upvcسيستن گسهايص اش

120

آلَم كار ديٌِ  -اًَاع ًواي ضيطِ اي ٍ فسين لسً،واي واهپَشيت،دزٍپٌجسُ ...ٍ upvc

88647602-3

121

پٌجرُ آظواى  -دزب ٍپٌجسُ upvc

0261-2265768-9

122

ظپيذ درب اعتواد  -دزب ٍپٌجسُ upvc

0411-3331840

123

ايعاتيط  -دزب ٍ پٌجسُ ، upvcپازتيطي،ديَازپَش،سمف واذبً،واي دٍ جدازُ upvc

0351-8263210-11

124

آلتيي  -دزب ٍ پٌجسُ ّاي upvc

0711-2351497

125

0511-7614338واذب ٍسمف واذب ٍپازوت ٍ وفپَش ٍ،)...د
دكَراز ً -واي خازجي(ًواي خطه ،واهپَشيت ٍفايثسسوٌت ٍ سساهيه ٍ سٌگ ٍ ًواي هيٌسال)ً،واي داخلي(وف

126

تكٌَ صٌعت آلويكَ  -دزب ٍپٌجسُ ّاي دٍ جدازُ ،تَزي،اًَاع پازتيطي

511-7276424

127

گرٍُ صٌعتي آپاداًا  -دزب ٍپٌجسُ ّاي upvc

0232-4241613-4

128

گرٍُ تَليذي لَيذل  -دزب ٍپٌجسُ ّاي  ٍ upvcآلَهيٌيَهي ،دٍ جدازُ ٍسِ جدازُ

0411-5531373/0411-5560369

129

ٍيعتا ٍيي  -دزب ٍ پٌجسُ ّاي چٌد جدازُ upv

0232-5213223

130

ٍيعتا بعت پارظِ  -دزب ٍپٌجسُ دٍجدازُ upvc

44472523

131

ٍيعتا بعت ( - )vista bestپٌجسُ يَ پي ٍي سي دٍ جدازُ

23002100-23002400

132

0411-3319202
واهپَشيت،دزب ٍ پٌجسُ upvc
پرشيي پرٍفيل  -ديَازپَش ٍسمف واذب ،پازوت آيسيس،واغر ديَازي ٍ گفپَش،وسوسُ تسلي ًٍواي

133

0511-6228800
صٌعتي،دزب ّاي ساختواًي تصزيك ضدُ اش فايثس
آريا بارٍى تَض  -واًىس ّاي ثاتت ٍ سياز،پاًل ّاي دوَزاتيَ ديَازي،اتصاز گچثسي پيص ساختِ اش چَتْاي

134

راظتا ٍيي  -دزب ٍپٌجسُ UPVC

88530580-7

135

گالري هععَد  -دزب ٍزٍدي،دزتْاي داخلي

55601408

136

اٍليي وسوسُ ضفاف ضد سسلت دز جْاى DOORNIK -

021-8741

137

اًَاع دزب ّاي لَوس،گسداى،اتَهاتيه DSP -

88785662-4

138
139
140

پيراش پَيا  -سايثاى تسلي،دزب اتَهاتيه ضيطِ اي،تيغِ ضفاف
پسٍفيل  ،صفحات واتيٌتZOHREVAND -

44439363-44420597
09123341473-09192177031

 44952127ديَازي،پازوت ،لويٌيت ٍديَاز ٍ سمف وٌاف
شركت فرازيبا ظازاى رظيط  -دزب ّاي  , MDF , HSFضدسسلت ،پٌجسُ ّاي دٍجدازُ ،UPVCواغر

141

شركت بازرگاًي هْرظاى كياى ٍ -ازدات دزب ٍ لَاشم ساختواى

0761-2244266/09177615848

142

پٌجرُ عايك گعتراى  -دزب ٍ پٌجسُ ّاي upvc

26212594-26212327

143

پسٍفيل abnon -

88704355

144

شركت پليور پَالد ايراًياى  -تَليدوٌٌدُ اًَاع دزب ٍ پٌجسُ upvc

88704376-88704395

145

شركت پارظياى ًَيي پٌجرُ  -تَليد دزب ٍپٌجسُ ّاي ٍ upvcضيطِ ّاي دٍجدازُ

44051088-44051044

146

دزب ATP -

66949856-66949653

147

واضي  ،سساهيه ،واهپَشيت پاًل آلَهيٌيَم،دزب ّاي پيص ساختِ SSP GROUP -

0511-6048021

148

بازرگاًي هحوذي  -يساق آالت تَليد دزب ٍ پٌجسُ ٍ upvcاًَاع فَم ٍ هاستيه

02294321001-3

149

شركت هارٍيي پارض ديبا  -دزب ٍپٌجسُ upvc

88442851-2

150

شركت جام ًواي اطلط  -تَليدوٌٌدُ اًَاع ضيطِ ّاي دٍ ٍ سِ جدازُ،دزب ٍپٌجسُ ّاي 0811-8244200upvc

151

شعاع پٌجرُ  -تَليد دزب ٍپٌجسُ يَ پي ٍي سي

22763724-6

152

صٌايع فلسي ًمش آفريي كاٍُ  -دزب ٍ پٌجسُ ً ،سدُ ٍ حفاظ ٍچْازچَب ٍ...

55534945

153

ظبس ظازُ تاباى  -دزٍپٌجسُ آلَهيٌيَهي چٌدجدازُ ٍ UPVC

88792874-6

154

ارهغاى كيويا  -دزب ٍ ضيطِ

02824222520-09121446020

155

رّپَياى تْاتر شرق  -دزب ٍ پٌجسُ upvc

88926928-88913312

156

شركت ظكَ ايراى  -دزب ٍ پٌجسُ

88903866

157

آرام  -دزتْاي ايوٌي َّضوٌد ٍضد سسلت

22765088

158

گرٍُ صٌعتي بْاري  -ظليواًياى ـــ ٍازدات هستمين پسٍفيل ٍ لطعات ًسدُ اش تسويِ

0411-3324156/09143134167

159

هشذاًي  -دزب ّاي ضدسسلت

7715552890

160

شركت افرا درب ظلواض  -دزتْاي ضد سسلت ٍ داخلي

44264326-44298405

161

شركت  - jzsدزتْاي ضد سسلت  apexتسويِ ،واغر ديَازي

0711-2346192-4

162

آتار درب ظلواض  -دزب ٍ پٌجسُ ، upvcدزب ّاي داخلي

0443-5238422

163

برگ ظبس  -دزب،چازچَب ّاي فلصي،زٍهي ٍ فساًسَي

0751-2343398

164

ديلواى درب ظلواض  -دزب ضدسسلت ٍ ضدحسيك

0443-5221232-5227832

165

آٍيصُ  -دزب ّاي ضد سسلتٍ،زٍدي،داخلي ٍ ضد حسيك

88203151

166

آريا پٌجرُ  -دزٍ پٌجسُ ّاي ٍ upcضيطِ دٍ جدازُ صٌعتي

0511-7597228

167

جام ًواي اطلط  -ضيطِ ّاي دٍ ٍ سِ جدازُ ٍدزب ٍ پٌجسُ ّاي upvc

0811-8244200

168

ظيعتاى صٌعت ًادر  -دزب ٍ پٌجسُ ٍ upvcضيطِ دٍ جدازُ

0542-2230292-4

169

پارظياى ًَيي پٌجرُ  -دزب ٍ پٌجسُ  ٍ upvcضيطِ ّاي دٍ جدازُ

44051088-44051044

170

پارض رٍل پايار  -تَزي ّاي زٍليٌگ پطِ ٍ پليسِ

44207574-55293467

171

گرٍُ صٌعتي اكعير آظا آرا  -دزب ٍ پٌجسُ ّاي upvc

021-2965

172

بْيي پٌجرُ  -دزب ٍپٌجسُ ّاي upvc

3355373520

173

هالكَم  -دزب ٍ پٌجسُ ّاي upvc

0251-2939318

174

خاًِ زيبا  -پٌجسُ ٍ ضيطِ دٍجدازُ

0361-4446730

175

صٌايع پليور درب گل هيخ  -دزب ّاي  ABSپليوسي

0111-3249270

176

55273359اي ،اجساي واهپَشيت
كارخاًِ عبيذي  -دزب ٍ پٌجسُ ،UPVCدزب ٍ پٌجسُ آلَهيٌيَم(تسهال تسيه ٍ غيس تسهال) ً ،واي ضيطِ

177

كصال ايوي ظازاى  -دزب ّاي اتَهاتيه ٍ سيستن ّاي حفاظتي پازويٌگي(زيلي ٍ لَاليي)

178

77838010-77698328-9
ًواپالظت ايراًياى  -پسٍفيل ٍ دزب ٍ پٌجسُ ّاي ، UPVCدزتْاي اتَهاتيه ضيطِ اي،دزتْاي آوازدئٌي ضيطِ اي

179

في پالظت  -پسٍفيل ّاي UPVC

88711826-88711831

180

خسر شيذ  -دزب ٍ پٌجسُ UPVC

26205208

181

هجتوع بَتيا صٌعت  -پسٍفيل  ،UPVCضيطِ ّاي دٍ ٍ سِ جدازُ صٌعتي

88207987-94

182

87182202
پاكپي  -پسٍفيل ّاي ، UPVCديَازپَش سايديٌگً،واّاي طسح سٌگ،دزب پيص ساختِ ،لَلِ ٍ اتصاالت

183

آرر ابسار  -دستگيسُ دز

26318500-2

66750934-66750933

