شركت

رديف

ضواسُ تلفي

1

پرٍشكتَر LED

88888639

2

جْاى ًگار  -استثاط ايٌتشًتي كاسخاًِ ٍ دفتش

88951833

3

چراغ دكَري LED

88745060-4

4

دٍربيي هذار بستِ LG

88738536

5

ركٌي فاير تك فاز

22223174

6

فضل الكتريك

55583180-1

7

قَطي ّاي كليذ دراي ٍال

44416224

8

چراغ دكَري LED

88512071-88763392

9

پست برق كاهپكت

88785909-88202502

10

السَى  -دسب تاصكي تصَيشي سًگي ٍ سايِ سفيذ -داساي
قاتليت ًصة حافظِ ٍ داساي استثاط داخلي

66516369

11

كاراهْر  -چطوي ديجيتال دسب

02188840665-02188840656

12

آٍيتا  -تجْيضات َّضوٌذ ساختواى تحت استاًذاسد knx

88773986

13

بٌياديذ  -سٌسَسّاي َّضوٌذ سٍضٌايي

02122354374-66553095

14

تستَگاز ّ -طذاسدٌّذُ ي ًطت گاص

2183866

15

پاش الكترًٍيك  -سيستن ّاي حفاظتي

2166949666

16

فرايراى ً -وايٌذُ هحصَالت هذاستستِ LG

07117742777-80

17

شركت اهي گستر يكتا دش  -سيستن حفاظتي

02122337751-2

18

تابش ًَر سيستن  -سيستن ّاي سٍضٌايي

2144264326

19

اطلس  -قفل دستگيشُ الكتشًٍيكي

9125723361

21

قفل الكترًٍيكي ساهسًَگ

26212594

22

بيٌاديذ  -سٌسَسّاي َّضوٌذ سٍضٌائي

0311-2658306-2658311

23

سيستن كابل كشي ساختار يافتِ اشٌايذر الكتريك -
تَكار رٍهيسي،هخصَص زيرهيس،تَكارفشاري ٍ رٍهيري چرخشي

22015300

24

آلذٍ-آيفَى ّاي تصَيشي پيطشفتِ

33912298-33908150

25

گام الكتريك  -ايٌَستِش جَضكاسي تكفاص تا الكتشٍد پَضص داس

33960632

26

گرٍُ شركت ّاي اطلس  -قفل ٍ دستگيشُ الكتشًٍيكي ضذسشقت

88365802-3

27

شركت هٌْذسي كارت كليذ ايليا  -قفلْاي الكتشًٍيكي،كاستي ٍاثشاًگطت

88214142

28

شركت ديذُ باى الكتريك  -دٍستيي

76200069/09123548162

29

شركت عوراى هعذى  -اًفجاسات كٌتشل ضذُ دس ًضديكي اهاكي هسكًَي ٍ تاسيسات

77718408

30

پارسياى لَيذ -قطع خَدكاس گاص حساس تِ صلضلِ ّ -طذاس گاص ٍ هٌَكسيذ كشتي

88529566

31

آسارُ  -سيستن ّاي َّضوٌذ سٍضٌايي

0841-2234356

32

شركت خاًِ َّشوٌذ كيش  -چشاغ َّضوٌذ سٌسَسداس

09123108310-44075652

33

پرخش  -سين ٍكاتل خطك ٍافطاى ٍسٌسَس ّاي حشكتي

66713548-66712994

34

كٌترل صٌعت باراى  -تشدّاي الكتشًٍيك صٌعتي،تاتلَ تشق صٌعتي ٍ...

33996672

35

صٌايع ًَرپردازي ٍ رٍشٌايي ًاًَ

77209273

36

ّريس اليتيٌگ  -صٌايع سٍضٌايي

22686921-23

37

كليذّاي َّضوٌذ تاچ،سٌاسيَ پزيش تاقاتليت كٌتشل تا سيوَت SAVE KEY-

26110991

38

تي سِرا  -فشاٍسُ ّاي سٍضٌايي

26131227-9

39

پرتَ افشاى يسد  -صٌايع سٍضٌايي ٍ اًشطي ّاي ًَ

0352-7745065

40

دلٌذ الكتريك  -كليذ ،پشيض

88827885

41

شركت ًَيي ابسار خاًِ  -سيستن ّاي ًَس هخفي،سقف ّاي كارب تضئيٌي تذٍى
ساتيتس كاسي،گچ تشي ّاي پيص ساختِ ٍ ًواي سٍهي اص جٌس فَم پلي استايشى

0411-5537216

42

رٍجا تجارت آررستاى  -سشاهيك  ،سٍضٌايي ساختواى،ضيشآالت تْذاضتي،كفپَش ٍ ديَاسپَش چشهي

88446506-10

43

ايراى الكتريك  -كليذ ،پشيض

0551-2221522

44

ساهسًَگ  -قفل ّاي الكتشًٍيكي،كاستي ٍ اثش اًگطت

88954431-09122849327

45

الكترٍ گَّر اًرشي  -كاّص تلفات اًشطي تشق

22337833-5/22892577-8

46

شركت البرز كالي خاٍرهياًِ  -آيفَى ّاي تصَيشي ٍ ديجيتالي

0261-4488760-1

47

الكترٍ كَپا  -كليذ،پشيض

33116900-33116674

48
49

َّشوٌذ سازي  -كٌتشل َّضوٌذ ِ سٍضٌايي  ،دهاي هحيط  ،پشدُ ٍ سايثاى،
گشهايص اص كف  ،سيستن گاص ٍ آب  ،هذيشيت اص ساُ دٍس هٌضل،سيستن اهٌيتي ٍ اعالم خطش
كليذ ٍ پشيضnovella -

66909862-66909863
66343068-66343063-4

50

شركت آررتاب سٌْذ  -تَليذكٌٌذُ قطعات پليوشي ًَساًي

0411-4214246-7

51

اشٌايذر الكتريك  -سيستن ّاي كاتل كطي ساختاسيافتِ

22015300

53

ًَرسازُ آريي تْراى  -پشٍطكتَسّاي كن هصشف smd

44284555-8

54

يكتا برًس  -تَليذ كٌٌذُ لَستش ٍ سايش هصٌَعات فلضي

33283410

