
نمایندگیهـا لیسـت

تماس شـماره  نشـــــــانی فروشگاه

021  8080  80  81
021  6608  72  61

تهران، میدان آزادی، خ آزادی، بعد از استاد معین، ورودی ساختمان، از داخل دکتر هوشیار، پ 83، طبقه سوم فروشگاه تجهیزات

021  6688  36  35 تهران، بزرگراه نواب، خ مرتضوی )بین نواب و رودکی(، پ 73 فروشگاه گل یخ

021  3355  16  95
0912  176  04  76

تهران، میدان قیام، ابتدای خ مولوی، جنب بانک تجارت، پ 65 فروشگاه الکتروکار

0912  121  16  72 تهران، خ انقاب، پیچ شمران، خ بهار جنوبی، پ 11 فروشگاه صنعتی آوانس

021  7747  32  35 تهران، انتهای پیروزی، روبروی خ ششم، پ 68 فروشگاه جهان سرما

021  6573  44  84 ج، جاده شهریار، شهرک صادقیه، خ شهید چالوکه، کوچه نگین شمالی تهران، کیلومتر11 جاده قدیم کر فروشگاه  تابان استیل

021  6662  70  97 تهران، انتهای بلوار ݠݠیس متری جی، نرسیده به مسجد موݠݠیس بن جعفر، پ 638 فروشگاه میزان

0912  123  01  09 تهران، خ پیروزی، سه راه سلیمانیه، جنب کافه کیک یا طباخی کاج فروشگاه آمای

021  66675  60  70
021  6648  60  08

تهران، جمهوری، پاساژ جمهوری، طبقه همکف، پ 10 صنایع برودتی آیسان استیل

0912  800  82  09 تهران، میدان تیموری،خ تیموری، جنب داروخانه سهرورد، ساختمان یاس، پ 116 آل اسکیل

021  2223  72  49 ، بلوار کاوه شمال، نرسیده به اندرزگو، کوچه قیطریه، پ 48 تهران، اتوبان صدر سوپر فراست

021  2205  34  89 تهران، خ نلسون ماندال)جردن(، کوچه عاطفی شرقی، پ 20، واحد9 دمساز صنعت سامت

021  3355  51  72
0912  102  24  07

تهران، خ مصطفی خمینی، بعد از کوچه فرهود، پ 1/149 مجموعه بهرام شبستری

021  6619  37  07
0910  146  66  15

تهران، بزرگراه فتح، میدان شیر پاستوریزه، بلوار45متری زرند، مجتمع تجارت فلزات پارسه، پ 22 تیغ اره دات کام

021 4482 70 00 - 02 تهران، بزرگراه هاشمی رفسنجانی، سردار جنگلی شمالی، خ قاسم پور، کوچه زنبق، کوچه نیلوفر، شماره24، واحد4 بیک صنعت

تماس شـماره  نشـــــــانی فروشگاه

026  3435  53  75 ج، میانجاده، ابتدای بلوار امام خمینی، نرسیده به دانشگاه رسام،خ سی ام، مجتمع تجاری اداری سپاس کر فروشگاه شار تجارت

026  3222  80  30 ج، ابتدای خ آبان، فروشگاه منظومه کر فروشگاه منظومه

021  6515  50  05
021  6510  57  19

ج ، جاده مارد، سه راه اندیشه، بین بانک رفاه و ملت، تجهیزات جهان بانی کر فروشگاه تجهیزات بانی

0917  255  01  40
071  3731  80  32  - 33

شیراز، میدان گلستان)کلبه(، ابتدای بلوار هفت تنان تجهیزات صنعتی دلتا

0911  125  24  14 آمل، خ امام رضا، جنب پمپ بنزین ایمانی، رضوان57 فروشگاه الکتروکار آمل

0916  614  98  06
0936  302  55  42

، ادهـم، نرسیـده به رستݡگاری اهـواز بازرگانی کریمی نژاد

0913  315  19  73
031  350  51

اصفهان، چهارراه دکتر بهشݠݠیت، ابتدای خ جهاد، کوی شاداب صنایع بازرگانی تافر

034  3211  02  11
0913  140  16  46

کرمان، بلوار جمهوری، روبروی راهنمایی و رانندگی، خ هال احمر، بعداز کوچه دوم، فروشگاه باستان فروشگاه باستان

013  4453  03  33
013  49  43

انزلی، خ جهانگانی، روبروی اداره آب، جنب سوپرمارکت شما، پ 37 فروشگاه پاسارگاد توزین

083  3824  86  33 کرمانشاه، بلوار شهید بهشݠݠیت، نرسیده به چهارراه بسیج، جنب بانک کارآفرین شرکت الکترواستیل

041  3284  29  97
0914  416  80  89

تبریز، خ متجم، روبروی مسجد رضوان شرکت الکتروهادی

0912  241  33  53 زنجان، ضلع شرقی ترمینال، نبش کوچه ولعصر، پ 30 تجهیزات محبوبی


