
آدرسشماره تماسنام فروشگاه

خانم نیک )فروشگاه تجهیزات

(نام

2180808081-02166087261

02166087260-02166087814

02133510969-02133510970

02177379815-02166085712

09123124701

از داخل -ورودی ساختمان-ابتدای دکتر هوشیار از خیابان آزادی-بعد از استاد معین-خیابان آزادی-میدان آزادی-تهران

طبقه ی سوم-83پالک-دکتر هوشیار

خانم )فروشگاه شار تجارت

(ممتازی
مجتمع تجاری اداری سپاس-نبش سی ام-نرسیده به دانشگاه رسام-ابتدای بلوار امام خمینی-میانجاده-کرج02634355375

فروشگاه گل یخ-73پالک-(بین نواب ورودکی)خیابان مرتضوی-بزرگراه نواب-تهران02166883635(آقای غنی زاده)فروشگاه گل یخ

آقای تمدن )فروشگاه الکتروکار

(نژاد

02133551695-09121760476

09381760476
فروشگاه الکتروکار-65پالک-جنب بانک تجارت-ابتدای خیابان مولوی-میدان قیام-تهران

آقای )فروشگاه تجهیزات بانی

(بانی
تجهیزات جهان بانی-بین بانک رفاه و ملت-سه راه اندیشه-جاده مالرد02165155005-02165105719

آقای )بازرگانی کریمی نژاد

(کریمی نژاد
تجهیزات صنعتی کریمی نژاد-نرسیده به رستگاری- ادهم-اهواز09166149806-09363025542

جهان سرما-68پالک-روبروی خیابان ششم-انتهای پیروزی-تهران02177473235(آقای سوری)فروشگاه سرما

آقای )فروشگاه الکتروکارآمل

(کیایی
الکتروکار آمل-57رضوان-جنب پمپ بنزین ایمانی-خیابان امام رضا-آمل09111252414

(آقای رضایی)فروشگاه تافر
09133151973

03135051
صنایع بازرگانی تافر-کوی شاداب-ابتدای خیابان جهاد-چهارراه دکتر بهشتی-اصفهان

آقای نقی )فروشگاه تابان استیل

(پور
02165734484

-کوچه نگین شمالی-خیابان شهید چالوکه-شهرک صادقیه-شهر باغستان-جاده شهریار-جاده قدیم کرج-11کیلومتر-تهران

شرکت تابان استیل پارس

فروشگاه میزان-638پالک-نرسیده به مسجد موسی بن جعفر-انتهای بلوار سی متری جی-تهران02166627097(آقای شاهی)فروشگاه میزان

جنب کافه کیک یا طباخی کاج-سه راه سلیمانیه-خیابان پیروزی-تهران09121230109آقای ابراهیم آمای

آقای )فروشگاه منظومه

(ولیعهدی
فروشگاه منظومه-ابتدای خیابان آبان-کرج02632228030

فروشگاه چرخ گوشت صنعتی 

(آقای آوانس)آوانس
چرخ گوشت صنعتی آوانس-11پالک-دست راست-خیابان بهار جنوبی-پیچ شمران-خیابان انقالب- تهران09121211672

صنایع برودتی آیسان 

(آقای مقربی)استیل

02166756070

02166486008
10پالک-طبقه همکف-پاساژ جمهوری-جمهوری-تهران

آقای )فروشگاه بابا صفری

(باباصفری
فروشگاه باباصفری-روبروی امام زاده حسن-کرج09122728963

116پالک-ساختمان یاس-جنب داروخانه سهرورد-به طرف مترو دانشگاه شریف-میدان تیموری-تهران09128008209آل اسکیل

48کوچه قیطریه پالک-نرسیده به اندرزگو-بلوار کاوه شمال-اتوبان صدر-تهران02122237249سوپر فراست

آقای )تجهیزات صنعتی دلتا

(یعقوب زاده

09172550140

07137318032-33
تجهیزات آشپزخانه صنعتی دلتا-هفتمین فروشگاه سمت راست-ابتدای بلوار هفت تنان-(کلبه)میدان گلستان-شیراز

2-021448270000بیک صنعت
-کوچه نیلوفر-کوچه زنبق-خیابان قاسم پور-نیایش،سردار جنگلی شمالی-بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی-تهران

4واحد-24شماره

آقای )دمساز صنعت سالمت

(تدین
9واحد-20پالک-کوچه عاطفی شرقی-(جردن)خیابان نلسون ماندال- تهران02122053489

مجموعه بهرام شبستری
02133555172-65611785

09121022407
149/1پالک-بعد از کوچه فرهود-خیابان مصطفی خمینی-تهران

تجهیزات آشپزخانه صنعتی محبوبی-30پالک-نبش کوچه ولعصر-ضلع شرقی ترمینال-زنجان09122413353(آقای محبوبی)تجهیزات محبوبی

آقای )فروشگاه تیغ اره دات کام

(خوشرو

02166193707

09101466615
22پالک-مجتمع تجارت فلزات پارسه-متری زرند45بلوار-میدان شیر پاستوریزه-بزرگراه فتح-تهران

(آقای باستانی)فروشگاه باستان
09131401646

03432110211
فروشگاه باستان-بعداز کوچه دوم-خیابان هالل احمر-روبروی راهنمایی و رانندگی-بلوار جمهوری-کرمان

37پالک -روبروی اداره آب-خیابان جهانگاهی-بندر انزلی01344943-01344530333شرکت پاسارگاد توزین

نمایندگی شرکت الکترواستیل-بانک کارآفرین-نرسیده به چهارراه بسیج-بلوار شهید بهشتی -کرمانشاه09189292385-08338248633شرکت الکترواستیل

شرکت الکتروهادی -روبه روی مسجد رضوان -خیابان منجم-تبریز09144168089-04132842997شرکت الکترو هادی


