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شماره غرفه

شرح زمینه فعالیت

استان

درفک ماشین پارسیا

شیخ بهایی 100 :

ساخت و تولید ماشینآالت صنایع چوب

تهران

سروُ پارس

شیخ بهایی 101 :

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

تهران

مهندسی طراحی معین توس

شیخ بهایی 102 :

کارخانه تولید کننده ماشین آالت اتوماتیک

خراسان رضوی

الماس سرویس

شیخ بهایی 103 :

نام شرکت

صنعت چوب و سنگ.
خدمات وفروش انواع تیغه اره الماس وسی ان

اصفهان

سی وام دی اف بر

پرشین توحید

شیخ بهایی 104 :

تولید کننده تیغ اره های چوب بری

تهران

پاندا پلیمر پارت

شیخ بهایی 106 :

تولید نوار لبه پی وی سی

تهران

آرمان تزئین برتر

شیخ بهایی 107 :

فروش انواع روکش مات و هایگالس

تهران

مبنا چوب

شیخ بهایی 108 :

فروش مصنوعات چوبی

اصفهان

بیان سازه B.S.co

شیخ بهایی 109 :

فروش چوب و ام دی اف

اصفهان

بازرگانی اتحاد

شیخ بهایی 110 :

مواد اولیه صنایع چوب

تهران

آلما نگار سپهر

شیخ بهایی 111 :

تولید محصوالت MDF

تهران

شهر ابزار یراق فدک

شیخ بهایی 112 :

یراقآالت مبلمان و کابینت

تهران

تولید کننده انواع ورقهای مالمینه و ورقهای
روکش هایگالس و تولید کننده انواع مصنوعات
چوبی تولید کننده کاغذهای آغشته مالمینه
گروه صنایع چوبی اکیاس
وطن

سفید و رنگی ارائه دهنده انواع روکش های پی
شیخ بهایی 113 :

وی سی و هایگالس کره ای ارائه کننده اواع

تهران

چسب های گرانول  ،رولینگ و رپینگ دورانته
ایتالیا ارائه کننده انواع چسب های گرانول و
قالبی آراکس تولید کننده انواع ورقهای ام دی
اف با روکش چوب طبیعی

آوش مکنده

شیخ بهایی 114 :

تولید مکنده های صنعتی و بگ فیلتر

تهران

سی ان سی صنعت

شیخ بهایی 116 :

فروش قطعات سی ان سی و اتوماسیون صنعتی

تهران

کاواچوب

شیخ بهایی 117 :

واردات و فروش ماشین آالت صنعت چوب

تهران

شیخ بهایی 118 :

تولیدکننده ماشینآالت صنعت چوب و مبلمان

اصفهان

ماشینسازی مبتکران صنعت
راش(راش ماشین)
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شماره غرفه

شرح زمینه فعالیت

استان

شیخ بهایی 119 :

تولید ماشین االت صنایع چوب

تهران

شیخ بهایی 120 :

ماشین آالت صنعت چوب

شیخ بهایی 120.1 :

ساخت و تولید ماشینآالت صنایع چوب

اصفهان

آواگل

میرداماد 200 :

یراق آالت

تهران

نیوکا

میرداماد 201 :

تولید انواع کابینت خدمات cncووکیوم

اصفهان

تولیدی داستان چوب

میرداماد 202 :

مواد اولیه صنایع چوب و تولید محصوالت چوبی

اصفهان

وان کی

میرداماد 203 :

نوار پی وی سی

اصفهان

کاج چوب قائم

میرداماد 204 :

مواد اولیه

تهران

ست بالنکو

میرداماد 205 :

ریلهای آشپزخانه

خراسان رضوی

فائزه السادات میرلوحی

میرداماد 206 :

نوار  PVCماوی

اصفهان

صنایع چوب قائم

میرداماد 207 :

فروش هایگالس

اصفهان

زاگرس استیل

میرداماد 208 :

تولیدی بازرگانی سینک ویراق استیل

تهران

گروه صنعتی HTM

میرداماد 209 :

یراق آالت

تهران

طرح نو

میرداماد 210 :

تهیه و توزیع ملزومات کابینت آشپزخانه

اصفهان

سپاهان راش

میرداماد 211 :

نوار PVC

اصفهان

میرداماد 212 :

تولید کننده و تامین کننده ملزومات مبلمان

تهران

نام شرکت
ماشین سازی براتی  /نوین
تاک
شرکت کنترل نوین کهن
کاران
ابتکار صنعت

پارس ملزمه ( گروه بازرگانی
عباس زاده )
تهرا ن پی وی سی

میرداماد 213 :

شهرآرا کارن پارس

میرداماد 214 :

تولید کننده ورق های پی وی سی

اصفهان

تهران

رنگی%100ضدآب
تولید نوار  PVCو ورق فومیزه

تهران

تولید انواع نوار لبه ام دی اف از جنس PVC
گروه فنی مهندسی اخوان
عباسی (تکنوپل)

میرداماد 215 :

تولید انواع قرنیزهای آب بندی  PVCتولید انواع
پروفیلهای  PVCفروش مرغوب ترین چسبهای

اصفهان

گرانول حرارتی
شفیق

میرداماد 216 :

تولید ورق فومیزه

اصفهان
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شماره غرفه

شرح زمینه فعالیت

استان

آسیا نگار گلسار

میرداماد 217 :

تولید کننده هایگالس

قم

بلونی

میرداماد 218 :

پی وی سی

اصفهان

آبنوس

میرداماد 219 :

فروش ورق و یراق

اصفهان

تولیدی کابین سپاهان

میرداماد 220 :

تولید انواع صفحات کابینت و دکوراسیون داخلی

اصفهان

هشت بهشت

میرداماد 221 :

چوب و یراق االت

اصفهان

گالری فشارکی

میرداماد 222 :

تجهیزات آشپزخانه

اصفهان

پارس فریم

میرداماد 223 :

تولیدکننده قرنیز و دیوارپوش و ابزارآالت از

اصفهان

نام شرکت

جنس پلی استراین و پیویسی

هود بیمکث

میرداماد 224 :

لوازم آشپزخانه

اصفهان

یونیک فرم

میرداماد 225 :

تولیدانواع صفحات کابینتmdf-hpl

اصفهان

