
غرفِسالي ایویلٍب سایت(فارسی)زهیٌِ فعالیت (فارسی)ًام ضرکت ردیف

www.hydrojym.irhydrojym@yahoo.com31A1تجْیسات آب درهاًی فیسیَتراپی در آب ٍرزش ٍ تٌذسازی در آبّیذرٍجین1

www.tiab.ir31A2تَلیذکٌٌذُ الواى ّای دیَار سثسدیَار سثس تیاب2

www.dirok.irdirok.sarwar@gmail.com31A3تَلیذی تجْیسات تَکار آضپسخاًِکاٍیار پردازاى تلٌذ آٍازُ غرب3

راّکارّای صٌعتی سارًگ4
سیستن ّای پخت ٍ ًگْذاری ٍ سلف سرٍیس 

اکسسَری حوام ٍ دستطَیی
www.rix.irinfo@patravision.com31A4

www.amatis.org31A5اًَاع سیٌکْای ظرفطَیی کَریي َّد ٍ گازپل گراًیت ارس5

https://avvaloffice.irinfo@avvaloffice.ir31A6ارائِ زیر ساختْای ارتثاطی ٍیژُ ضرکتْای صٌایع ٍ تجْیسات ساختواًیّسار پیطِ یکتا- دفتر سیار اٍل 6

www.denachimi.comdenachimi@yahoo.com31A7ًَار تفلَى ٍ ترچسة ضیرآالتضیوی تفلَى دًا 7

کاتیٌت تراًی8
کاتیٌت آضپسخاًِ کاتیٌت ضذ عفًَی ٍاحذ ّای 

ًگْذارًذُ ًَضاتِ
beranikitchen@gmail.com31A8

تَلیذی فالش تاًک ًیاز9
سیستن ّای پخت ٍ ًگْذاری ٍ سلف سرٍیس 

اکسسَری حوام ٍ دستطَیی
www.neyaz.com31A9

 ًٍذا چَب ایراًیاى10
ٍاى جکَزی رٍضَیی

 زیردٍضی اتاق سًَا پاًل دٍش
31A10

آتراِّ سازاى11
گریل استخر سًَا جکَزی ٍ 

کاًال پیص ساختِ ّذایت
www.abrahesazan.commohsenashoornia@gmai.com31A11

صٌایع ٍرق ایراى12

ٍاحذّای - کاتیٌت ضذعفًَی- کاتیٌت آضپسخاًِ

عایك ّای رطَتتی حوام- ًگْذارًِ ًَضاتِ

رًگْای اکریلیکی ٍ الک هحافظ- آضپسخاًِ ٍ استخر

www.svi.irinfo@svi.ir31A12

گرٍُ تَلیذی تی تی ک13َ
-کٌجی حوام- حَلِ)هحصَالت آضپسخاًِ 

( آٍیس حَلِ آضپسخاًِ
31A13

31A14تَلیذکٌٌذُ هثذل ّای صفحِ ای ٍ حرارتیداًص تٌیاى طاّا لالة تَس14

سایٌا تصفیِ آریا15
دستگاّْای تصفیِ آب هرطَب کٌٌذُ ٍ تویس کٌٌذُ َّا

اتصاالت ٍیژُ سًَا ٍ استخر
www.digipoolmarket.comrezadehnavi7@yahoo.com31A15

آلَر16
ٍاى جکَزی رٍضَیی

 زیردٍضی اتاق سًَا پاًل دٍش
www.iranaiver.iromidcr89@yahoo.com31A16

www.sayacabinet.comsayacabinet@gmail.com31A17رٍضَیی حوام ٍ دستطَییسایا کاتیٌت17

الکچری کاتیي18
ٍاى جکَزی رٍضَیی

 زیردٍضی اتاق سًَا پاًل دٍش
www.lux-cabinby.mehdi.hoseini@gmail.com31A18

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیسات آشپسخانه، حمام، سونا و استخر

1401 خرداد ماه 20 تا 17

http://www.abrahesazan.com/
http://www.abingostar.com/
http://www.estakhr.org/
mailto:atiehpools@gmail.com
mailto:jamarman522@gmail.com
http://www.iranalver.com/
http://www.timaswood.com/
mailto:info@timaswood.com
http://www.papione.ir/
mailto:karimpapi59@gmail.com
http://www.parsianpools.com/
mailto:info@parsianpools.com
https://paydarsanatnovin.com/
mailto:info@paydarsanatnovin.com


31A19تَلیذی کف ضَیی استیلترٍدر19

www.chubaroo.comsetsaze@gmail.com31A20ظرٍف چَتیچَتار20ٍ

هیراب پژٍُ زالل21
هخترع دستگاُ کلرٍاتر جْت ضذعفًَی کردى آب استخر تذٍى ًیاز تِ کلر ٍ 

هَاد ضیویایی
www.mirabiran.com31A21

www.zarfampool.cominfo@farasakht.zarfam.com31A22(فایثر گالس)تَلیذکٌٌذُ استخرّای پیص ساختِ فرا ساخت ًَیي زرفام22

آٍا ساحل تیواس23
 سًَا خطک کاتیي سًَا خطک سطل چَتی

الکر
www.Timaswood.cominfo@timaswood.com31A23

پایذار صٌعت ًَیي هَج24

دستگاّْا تصفیِ آب هرطَب کٌٌذُ ٍ تویسکٌٌذُ َّا 

اتصاالت ٍیژُ سًَا ٍ استخر

هثذل ّای گرهایص آب ٍ فیلتر تصفیِ آب استخر ٍ جکَزی

31A24

31A25پکیج استخرگرٍُ اکَا هلل25

 فٌی ٍ صٌعتی آرهیٌک26َ
آضپسخاًِ ّای صٌعتی ٍ تجْیسات هرتثط 

حَلِ خطک کي ٍ رادیاتَر
www.arminco.iroffice@arminco-ice.com31A26

www.hatef-co.cominfo@hatef-co.com31A27 کطَر پرتغالplimatهحصَالت یَ پی ٍی سی ترًذ ّوگام اتصال في آٍراى27

www.lsr.co.ir31A27/1تَلیذ لَلِ ٍ اتصاالت پلیکا ٍ پلی اتیليلَلِ سازاى رزالی28

29
اریکِ اَّرا

 گرٍُ ضثکِ ّای تلَیسیًَی ایس
31A28تثلیغات تلَیسیًَی

سٌی پالستیک30
ٍاى جکَزی رٍضَیی

 زیردٍضی اتاق سًَا پاًل دٍش
www.saniplastic.comsaniplastic@saniplastic.com31A29

31B1کاتیٌت ٍ رٍضَییهیکائیل کاتیي31

 پَضطْای هحافظ  پاٍاى32

ًسل جذیذ عایك : تَلیذ ٍ اجراى هحصَالت ًَیي ٍ تخصصى ضیوى ساختواى

حوام، آضپسخاًِ، سرٍیسْاى ): رطَتتى تام ٍ ًوا، سلَلْاى تر ساختواى

رًگْاى اکریلیکى ساختواى، رًگْا ٍ الکْاى هحافظ  (تْذاضتى ٍ استخر

ساختواى

www.pampabaam.compampa,baam@gmail.com31B2

فٌَى آردا سثس33
ساهاًِ ّای گٌذزدایی کلرزى ّای گازی هایعی ٍ 

الکترٍلیس ًوک ضذ عفًَی
www.ardacompany.cominfo@ardacompany.ir31B3

www.scaratech.cominfo@scaratehch.com31B4رتات ّای چیذهاى کاضی استخراسکاراتک34

31B5طراحی ٍ اجرای درب کطَیی حوام ٍ آضپسخاًِگالری ساختواًی آٍا35

گرٍُ تَلیذی تْراى کیت36
سیستن رٍضٌایی زیر آب ٍ اطراف، ریل ّای هتحرک

پایِ ًگْذارًذُ
31B6

www.novinerooz.cominfo@novinerooz.com31B7تثلیغات هجلِ ًَیي رٍز37

اسوارت یذک38
آضپسخاًِ ّای صٌعتی ٍ تجْیسات هرتثط 

حَلِ خطک کي ٍ رادیاتَر
31B8

www.tiamparsy.comtiamparsy@gmail.com31B9دستگاّْای تَْیِ هطثَع چیلر رطَتت گیر ٍ درایرتیام پارسی پاسارگاد39

http://www.sanatpaytakht.com/
mailto:pa.sanat@yahoo.com
http://www.neyaz.co/
http://www.chubaroo.com/
mailto:setsze@gmail.com
http://www.rix.ir/
mailto:support@rix.ir
http://www.lsr.co.ir/
http://www.digipoolmarket.com/
mailto:rezadehnavi7@yahoo.com


کوپاًی تال استال40
-کٌجی حوام- حَلِ)هحصَالت آضپسخاًِ 

( آٍیس حَلِ آضپسخاًِ
31B10

www.fpmoulding.cominfo@fpmoulding.com31B11فالثسازی پالستیکلالة سازی في آٍر پالستیک41

info@graniko.com31B12اًَاع سیٌکْای ظرفطَیی کَریي َّد ٍ گازگراًیک42َ

ّوتا چَب گستر43
کاتیٌت آضپسخاًِ کاتیٌت ضذ عفًَی ٍاحذ ّای 

ًگْذارًذُ ًَضاتِ
p.fiyber@yahoo.com31B13

هجوَعِ تَلیذی آراکس44

ٍاى جکَزی رٍضَیی

 زیردٍضی اتاق سًَا پاًل دٍش

هثذل ّای گرهایص آب ٍ فیلتر تصفیِ آب استخر ٍ جکَزی

تَلیذ آتٌواّای استخری

www.arrax.irmadisharisi2773@gmail.com31B14

فریس ضاٍر45
ٍاى جکَزی رٍضَیی

 زیردٍضی اتاق سًَا پاًل دٍش
www.farizshower.com31B15

آتیِ حکوت آتتیي46

عایك ّای رطَتتی حوام آضپسخاًِ ٍ استخر 

رًگْای اکریلیکی ٍ الک هحافظ

ساهاًِ ّای گٌذزدایی کلرزى ّای گازی هایعی ٍ الکترٍلیس ًوک ضذعفًَی

تَلیذ هحلَل ضذ عفًَی آب استخر

پَضص ساختواًی ضذ تاکتری

www.atiyehekmat.comatiyehekmat.co@gmail.com31B16

لَلِ ٍ اتصاالت پلیور تَس47
تَلیذ کٌٌذُ لَلِ ٍ اتصاالت

 یَ پی ٍی سی ٍ تجْیسات استخری
31B17

www.vinoplastic.comvinoplastic.co@gmail.com31B18 در خاٍرهیاupvcًِتٌْا تَلیذ کٌٌذُ لَلِ ّای سایس تسگ ٍیٌَ پالستیک48

31B19تَلیذکٌٌذُ کاتیي رٍضَییپاپیَى49

صذرا پاسارگاد پیطر50ٍ

ٍاحذّای - کاتیٌت ضذعفًَی- کاتیٌت آضپسخاًِ

عایك ّای رطَتتی حوام- ًگْذارًِ ًَضاتِ

رًگْای اکریلیکی ٍ الک هحافظ- آضپسخاًِ ٍ استخر

www.sadrapasargadpishro.comsadrapasargadpishro@gmail.com31B20

هذرى استخر51

پیطخَاًْای ضیطِ ای چَتی تتٌی تا پَضص پالستیکی استخرّای آهادُ

ٍاى جکَزی رٍضَیی زیردٍضی اتاق سًَا پاًل دٍش

عایك ّای رطَتتی حوام آضپسخاًِ استخر رًگْای اکریلیکی ٍ الک هحافظ

هثذلْای گرهایطی آب ٍ فیلتر تصفیِ آب استخر ٍ جکَزی

31B21

52
ضرکت صٌایع تَسعِ ساختواى آرٍضا

ضَدر
www.shouder.cominfo@shouder.com31B22صٌایع ساختواًی ٍ ضیرآالت تْذاضتی

علن دٍش آتاى هْر53
ٍاى جکَزی رٍضَیی زیردٍضی اتاق سًَا پاًل دٍش

هحصَالت آضپسخاًِ حَلِ کٌجی حوام آٍیس حَلِ آضپسخاًِ
31B23

mailto:f.a.o.paknik@gmail.com
http://www.ardacompany.com/
mailto:info@ardacompany.ir
http://www.fpmoulding.com/
mailto:info@fpmoulding.com
http://www.graniko.com/
mailto:info@graniko.com
http://www.tehrankit.ir/
mailto:TEHRANKIT@YAHOO.COM


ًوا آٍای گلچیي54
تٌْا تَلیذکٌٌذُ کاسِ تَالت ّای ایراًی ٍ فرًگی ٍ رٍضَیی ّای توام استیل 

ٍ آًتی تاکتریال
www.shahrazingolchin.com31B24

گرٍُ صٌعتی گلسار55

ٍاى جکَزی رٍضَیی

31B25 زیردٍضی اتاق سًَا پاًل دٍش

31B26کاتیٌت ٍ رٍضَییٍیٌسٍ 56

اهیي تارتیکی57َ
آضپسخاًِ ّای صٌعتی ٍ تجْیسات هرتثط 

حَلِ خطک کي ٍ رادیاتَر
31B27

ًلیي58

-کٌجی حوام- حَلِ)هحصَالت آضپسخاًِ 

( آٍیس حَلِ آضپسخاًِ

اًَاع سیٌک ّای ظرفطَیی کَریي َّد ٍ گاز

m.fattahi68@yahoo.com31B31

پایا تجارت 59
دستگاّْای تصفیِ آب هرطَب کٌٌذُ ٍ تویس کٌٌذُ َّا

اتصاالت ٍیژُ سًَا ٍ استخر
WWW.SOVANADEHUMIDIFIER.COMPAYATEJARAT.CO@HOTMAIL.COM31B32

padidehestakhr.compadidehestakhrpars@gmail.com31B33هثذل ّای گرهایص آب ٍ فیلتر تسفیِ آب استخر ٍ جکَزی پذیذُ استخر60

گرٍُ طراحی ٍ اجرای پارسیاى استخر ًَیي61
هثذل ّای گرهایص آب ٍ فیلتر تسفیِ آب استخر ٍ جکَزی 

استخرّای رٍتاز
www.parsianpools.cominfo@parsianpools.com31B34

فیٌل62

سیستن ّای پخت ٍ ًگْذاری ٍ سلف سرٍیس

- کٌجی حوام- حَلِ) اکسسَری حوام ٍ دستطَیی هحصَالت آضپسخاًِ 

(آٍیس حَلِ آضپسخاًِ

عایك ّای رطَتتی حوام آضپسخاًِ ٍ استخر رًگْای اکریلیکی ٍ الک هحافظ

31B35

في آٍراى افك پاک ًیک63
دستگاّْا تصفیِ آب هرطَب کٌٌذُ ٍ تویسکٌٌذُ َّا 

اتصاالت ٍیژُ سًَا ٍ استخر
www.pak-nik.irinfo@pak-nik.ir31B36

31B37تَلیذکٌٌذُ َّد سیٌک گازپَدًیس64

هجوَعِ پَضص دّی کاٍیاى65
ٍاى جکَزی رٍضَیی

 زیردٍضی اتاق سًَا پاًل دٍش
www.kavicd.irkavianpvd@gmail.com31B38

 تجسن66
ٍاى جکَزی رٍضَیی

 زیردٍضی اتاق سًَا پاًل دٍش
WWW.TAJASOM.IRtajasoms@gmail.com31B39

31B40ضیطِ ّای دکَراتیَ تیي کاتیٌت ٍ صفحِ کاتیٌتآرهاى جام67

ازى آب68
 دستگاّْای تصفیِ آب هرطَب کٌٌذُ ٍ تویسکٌٌذُ َّا اتصاالت ٍیژُ سًَا ٍ 

استخر
www.ozoneab.comozoneab7@gmail.com31B41

شمال میالدفضای بازwww.estakhr.orgatiehpools@gmail.comاستخرّای پیص ساختِ- استخر ٍ لَازم استخرآتیِ استخر69

آتیي گستر70
دستگاّْای تصفیِ آب هرطَب کٌٌذُ ٍ تویسکٌٌذُ 

َّا اتصاالت ٍیژُ سًَا ٍ استخر
www.abingostar.comabingostare.sahande,poya@gmail.comشمال میالدفضای باز

http://www.michaelcabin.ir/
mailto:m.fattahi68@yahoo.com
http://www.novinerooz.com/
mailto:novinerooz456@gmail.com
mailto:INFO@HATEF-CO.COM
http://www.vanda-pvc.ir/
http://www.abingostar.com/

