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وزرات جهاد كشاورزي 
مجری طرح سامانه های نوین آبیاری 

لیست شرکت های تولیدکننده سایر لوازم آبیاری اتصاالت ,شیرآالت ,پمپها و ...  
تاريخ تهيه گزارش : 17 / 2 / 1401

تولیداتآدرستلفناستاننام شرکترديف

فلزی/
غیرفلزی

گروه
تولیدات

تاریخواحدسایزعنوان
اعتبار

تهران - میدان02188610557البرزآب آرا1
شیخ بهایی -

کوچه وحدت -
پالک 6

بست کمربندیاتصاالتغیرفلزی
پلیمری (پلی پرو

پیلن )

1/2
63*1

14010517میلیمتر

کوپلینگ نر واتصاالتغیرفلزی
PE ماده پلیمری

بست وقالبدار
(اتصال سریع)

14010630میلیمتر63

آب آفرین2
سیستم

ABAFRIN

همدان -شهرک08134384057همدان
صنعتی بوعلی
- انتهای بلوار
سوم - خیابان

18 - قطعه 120

بست هایاتصاالتغیرفلزی
کمربندی پلیمری

مخصوص لوله
های پلی اتیلن

تحت فشار

14011229

شیرغیرفلزی
آالت

شیر انشعابی
پلیمری (یک سر
رابط لوله آبیاری

یک سر رابط نوار
آبیاری نوع پیچی،

دو سر رابط لوله
آبیاری 16 * 16 م

م، دو سر رابط
نوار آبیاری نوع

پیچی 17 *17

14010518

آب لوله بسپار3
دهدشت

کهگیلویه
و

بویراحمد

 7432270561
2188191064

دهدشت -
شهرک صنعتی

بردیان -
خیابان نو
آوران دوم

" اتصاالت پلیاتصاالتغیرفلزی
اتیلن فشاری با

محل اتصال
مکانیکی (پیچی )

برای لوله های
تحت فشار "

14010431

آبرسان طلوع4
بهار رود

2136426634 تهران
5

تهران خیابان
شهید بهشتی

-خیابان
صابونچی

-کوچه نهم
(ایازی ) -پالک

54 واحد 1

شیرفلزی
آالت

شیر های کشویی
چدنی زبانه

الستیکی ,
شیرهای پروانه ای

چدنی

14020431

لوله واتصاالتاتصاالتفلزی
چدنی (چدن

نشکن )

14020431

آبرسان طلوع5
(ATM) مهر

2188178917 تهران
2188171400

تهران - خیابان
شریعتی - بعد

از خیابان
بهشتی -نبش
کوچه محبی
پالک 856 -

شیرفلزی
آالت

شیرهای کشویی
چدنی زبانه

الستیکی ,
شیرهای پروانه ای

چدنی

14010631
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طبقه اول
واحد 4 - کد

پستی
1558836714

شیرفلزی
آالت

شیرهای یکطرفه
چدنی

14011229

لوله واتصاالتاتصاالتفلزی
چدنی (چدن

نشکن )

14010631

خراسانآبسان صنعت6
رضوی

 05134693215
09151157741

مشهد بلوار
قاضی

طباطبایی بین
7 و 9 پالک 44

طبقه 3 واحد
5 کد پستی

9184975177

اتصاالت پلیمریاتصاالتغیرفلزی
فشاری مکانیکی

(پیچی )مخصوص
لوله های پلی

اتیلن تحت فشار

14010730

بست هایاتصاالتغیرفلزی
کمربندی لوله
های پلی اتیلن

تحت فشار

14030613

آبسان گستر7
سپاهان

9388882580 اصفهان
9384040257

اصفهان -
خیابان جی -

حدفاصل هتل
نگین و بانک

سپه

رایزر رزوه ایاتصاالتغیرفلزی
UPVC پلیمری

1 1/2
و 2

14010330اینچ

آرال سو کیمیا8
نگین

آذربایجان
شرقی

 4132466468
9

تبریز - شهرک
سرمایه گذاری

خارجی -
خیابان آسیای
دوم - خیابان

اپک - واحد
102

شیرفلزی
آالت

شیر شستشوی
معکوس

Backwash)
Valve ) چدنی

,هیدرولیکی
دیافراگمی , نوع

اتصال بست
ویکتالیک

3*2*3
و

4*3*4

14010431اینچ

آرمان صنعت9
(AVAN) کاویان

3145839303 اصفهان
4

اصفهان -
شهرستان

برخوار -دولت
آباد بلوار امام

- خیابان
گلستان 40 -

هشتمین سوله
- دست راست

شیرفلزی
آالت

شیر فلکه کشویی
چدنی (چدن
نشکن ) زبانه

الستیکی دو سر
فلنج دسته کوتاه

65 و
100

14011130میلیمتر

شیرفلزی
آالت

شیر پروانه ای
چدنی (چدن

نشکن ) ویفری
بدون فلنج دسته

بلند

125
و

150

14011130میلیمتر

اتصاالت کاوه10
گستر

ساوه - شهرک08642342093مرکزی
صنعتی کاوه
-خیابان 22 -

پالک 26

اتصاالت پلیمریاتصاالتغیرفلزی
جوشی

14030824

اتصاالت پلیمریاتصاالتغیرفلزی
مکانیکی (پیچی)

14030915

اصفهان دشت11
پارسیان

3135311688 اصفهان
9133117319

اصفهان - بلوار
ارغوانیه -

کوچه اسالمی
(11 ) - پالک 12

- کدپستی
8155115349

شیرغیرفلزی
آالت

شیر آبریز پلیمری
اتصال فلنجی

14010906میلیمتر160

شیرفلزی
آالت

شیرهای آبریز
آهنی با پوشش

اپوکسی - اتصال
فلنجی

100 و
125

و
150

و
200

14010906میلیمتر

8132644555 همدانالوند مکش12
8132677787

همدان -
خیابان 17

شهریور - پاساژ
همدان یدک -
طبقه همکف

بست کمربندیاتصاالتغیرفلزی
پلیمری سایز 1/2 1
*63 (پلی پروپیلن

) -رده 10 بار

1 1/2
63 *

14011012میلیمتر



5/7/22, 12:36 PM ������ ا��ع ر���� ��ح ����� ������ ��ي ���� آ���ري

novinabyari.maj.ir/frontclass/reports/ReportCo.php?CoTypeID=2 3/10

اراک - سه راه08634135264مرکزیبذر افشان جم13
خمین - ابتدای

جاده تهران
-شهرک

صنعتی قطب -
خیابان

هواشناسی-
خیابان همت 6

- کد پستی
3819955519

بست کمربندیاتصاالتغیرفلزی
پلیمری

1/2
63*1

و2*63

14011013

رایزر رزوه ایاتصاالتغیرفلزی
پلیمری

1 و
1 1/2
و 2

14011224اینچ

شیرغیرفلزی
اتصال
سریع
(شیر

خودکار)

شیر اتصال سریع
(شیر خودکار) پلی

استال

14011119اینچ1

پارس اتصال14
شرق

3433386273 کرمان
4

کرمان - شهرک
صنعتی شماره
2 - خیابان 17
فرعی 2-18 کد

پستی
7617199715

اتصاالت جوشیاتصاالتغیرفلزی
PE پلی اتیلن

مخصوص لوله
های پلی اتیلن

تحت فشار

14010830

2832223346 قزوینپارس خاور15
2832224400

قزوین - شهر
صنعتی البرز

-بلوار قائم
مقام فرهانی -

شماره
2/5/283

شیرغیرفلزی
آالت

"انواع شیر فلکه
های کشویی

پلیمری دسته بلند
و دسته کوتاه

اندازه های 40 تا
110 میلیمتر -رده

فشاری 6 و 10 بار"

14030631

شیرغیرفلزی
آالت

انواع شیر های
توپی پلیمری
دسته کوتاه و

دسته بلند -رده
فشاری 6 و 10 بار

14030631

پایا بسپار آریا16
(عالمت تجاری

VISPARویسپار
(

همدان -08134383410همدان
شهرک بوعلی
-بلوار چهارم -
نبش خیابان

42

بست کمربندیاتصاالتغیرفلزی
پلیمری ( پلی

پروپیلن )

1/2
63*1

و
63*2

14010909میلیمتر

رایزر رزوه ایاتصاالتغیرفلزی
UPVC پلیمری

14010231اینچ2

رایزر رزوه ایاتصاالتغیرفلزی
UPVC پلیمری

14010531اینچ1/2 1

شیرغیرفلزی
آالت

شیر توپی پلیمری
دسته کوتاه دو
سر رزوه ماده

* 2
2

14010531اینچ

شیرغیرفلزی
آالت

شیر توپی پلیمری
دسته کوتاه دو

سر ماده

* 2
2

14010231اینچ

شیرغیرفلزی
آالت

شیر فلکه کشویی
پلیمری دسته بلند

یک سر رابط نر
یک سر رابط ماده

* 2
63

14010331میلیمتر

شیرغیرفلزی
آالت

شیر فلکه کشویی
پلیمری دسته بلند

یک سر رابط یک
سر دنده

1/2
50*1

14010231میلیمتر

شیرغیرفلزی
آالت

شیر پروانه
ای(ویفری)پلیمری

UPVC

5, 3
8, ,6

14010231اینچ
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پرنده باران پارس17
ABAONE

8134383777 همدان
8

همدان -
کیلومتر 7

جاده تهران -
جنب شهرک

بوعلی - پشت
شن وماسه

سلمان

اتصاالت جوشیاتصاالتغیرفلزی
مخصوص لوله
های پلی اتیلن
آبرسانی وتحت

فشار

14020131

بست کمربندیاتصاالتغیرفلزی
پلیمری مخصوص

لوله های پلی
اتیلن تحت فشار

14020131

شیرغیرفلزی
آالت

شیرهای پلیمری
دستی کوچک

,شیرهای اوریب
کروی زاویه ای

14020131

2188648840 تهرانپلی ران اتصال18
2188648800

تهران، میدان
آرژانتین، خ

زاگرس، پالک
17 ، ساختمان
پلی ران طبقه

6 -کد پستی
1516643311

اتصاالت جوشیاتصاالتغیرفلزی
PE پلی اتیلن

مخصوص لوله
های پلی اتیلن

تحت فشار

14031106

اتصاالت مکانیکیاتصاالتغیرفلزی
(پیچی ) پلیمری

PP ,مخصوص
لوله های پلی

اتیلن تحت فشار

14020730

بستهای کمربندیاتصاالتغیرفلزی
پلی اتیلن

مخصوص لوله
های پلی اتیلن

تحت فشار

14030701

پیشگامان اتصال19
مهراب

تهران -02136343756تهران
پاکدشت

-جمال آباد -
خیابان

طالقانی -
کوچه بهاران
پنجم کوچه

گلستان - پالک
1

اتصال فلنجاتصاالتغیرفلزی
جوشی

160
و

200

14011119میلیمتر

شیرفلزی
آالت

شیر آبریز
(حوضچه ) چدنی

14011229میلیمتر150

شیرغیرفلزی
آالت

شیر تخلیه
(آبریز)پلیمری

جوشی

160
و

200

14011119میلیمتر

شیرفلزی
آالت

شیر فلکه کشویی
چدنی زبانه

الستیکی دو سر
فلنج دسته بلند

، 100
125

،
150

و
200

14011229میلیمتر

تولیدی بازرگانی20
قدیر لوله
پاسارگاد

2166381437 سمنان
9

گرمسار -
شهرک صنعتی

گرمسار - فاز
توسعه -

خیابان صنعت
13 - کد
پستس

1346955533

سایرغیرفلزی
لوازم

لوله های پلی
اتیلن دو جداره

سطح بیرونی غیر
صاف (کاروگیت )
برای مصارف جمع
آوری و انتقال آب

بصورت ثقلی

14010331

تولیدی صنعتی21
ورسک اتصال

VERESK

2122117171 تهران
2133112341

تهران -سعادت
آباد - بلوار

پاکنژاد -باالتر
از چهار راه

سرو -خیابان
سپیدار خیابان

شیرغیرفلزی
آالت

شیر فلکه کشویی
پلیمری یک سر

رزوه نر و یک سر
رابط پیچی دسته

کوتاه

14011221میلیمتر2*75
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شکوفه -پالک
6 واحد 59

شیرغیرفلزی
آالت

شیر فلکه کشویی
پلیمری یک سر

رزوه نر و یک سر
رابط پیچی دسته

کوتاه

14011222میلیمتر2*63

تولیدی مهندسی22
اشتعال اصفهان

3152374700 اصفهان
3152372232

اصفهان -
منطقه صنعتی
مبارکه -فاز یک
- خیابان چهارم

- پالک 17 کد
پستی

1234567890

شیرفلزی
آالت

شیرهای سوپاپی
چدنی

14020629

شیرفلزی
آالت

شیرهای کشویی
چدنی نشیمنگاه

فلزی زبانه
الستیکی

14010830

شیرفلزی
آالت

شیرهای یکطرفه
چدنی

14010830

2188846635 تهرانچدنیت صدر23
6

تهران –
کیلومتر 35

جاده خاوران –
بعد از پلیس

راه شریف آباد
– شهرک

صنعتی عباس
آباد – بلوار

خیام – خیابان
جامی3 –کوی

1/1

اتصاالت چدنی (اتصاالتفلزی
چدن نشکن )

14020331

شیرفلزی
آالت

شیر آالت چدنی
کشویی زبانه

الستیکی

14020331

ذوب ریزان24
همدان

همدان -جاده8134389201همدان
کرمانشاه -
نرسیده به

میدان بهار -
بن بست 9

متری بهاران -
کد پستی

6514183685

شیرفلزی
آالت

شیر آالت کشویی
چدنی زبانه فلزی
و زبانه الستیکی

14030527

لوله و اتصاالتاتصاالتفلزی
چدنی نشکن

14030817

سایان لوله نقش25
جهان

9133647002 اصفهان
3145838996

اصفهان -
شهرستان

برخوار -
شهرک صنعتی

دولت آباد -
بلوار امام

خمینی
-خیابان 32

-پالک50 - کد
پستی

8341659516

اتصاالت مکانیکیاتصاالتغیرفلزی
(پیچی ) پلیمری
برای سامانه های
لوله گذاری پلی

اتیلن تحت فشار

14010930

بستهای کمربندیاتصاالتغیرفلزی
پلیمری برای لوله

های پلی اتیلن
تحت فشار

14010930

فلنجهای پلیاتصاالتغیرفلزی
اتیلن PE - جوشی

برای سامانه لوله
گذاری آبرسانی و

تحت فشار

14020531

چهارمحالسپید نام زاگرس26
و بختیاری

چهار و محال03833520710
بختياري
شهركرد
،شهرک

صنعتی سامان
2 فرعي 6 ،

پالك3
کدپستی

8851689157

اتصال زانو مادهاتصاالتغیرفلزی
الکتروفیوژن پلی

PE اتیلن

14010331میلیمتر90

اتصال سه راهاتصاالتغیرفلزی
ماده الکتروفیوژن

PE پلی اتیلن

14010331میلیمتر90

کوپلر الکترواتصاالتغیرفلزی
فیوژن پلی اتیلن

PE

14010331میلیمتر75
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شیر آالت27
صنعتی شیرود

تهران - جاده09124704369تهران
خاوران شهرک

صنعتی
پایتخت (علی

آباد ) -بلوار
کاج نرگس 6

-پالک 7

شیرفلزی
آالت

شیر کشویی
چدنی

14030607

شیر پلیمری28
قطره آوا

2832231962 قزوین
2832234129

قزوین - شهر
صنعتی البرز

-خیابان زکریای
رازی - نرسیده

به گمرک -
قطعه 9

شیرغیرفلزی
آالت

شیر فلکه کشویی
زبانه پلیمری دو
سر دنده داخل

دسته کوتاه

14010331اینچ2

اتصال درپوشاتصاالتغیرفلزی
انتهایی (پیچی)

63 و
75

14011119میلیمتر

بست کمربندیاتصاالتغیرفلزی
پلیمری (پلی

پروپیلن)

*2
، 90
* 2

، 110
* 2
125

14010331میلیمتر

شیر توپی پلیمریاتصاالتغیرفلزی
دو سر دنده داخل

دسته کوتاه (پلی
پروپیلن )

14010331اینچ2

شیرغیرفلزی
آالت

شیر توپی پلیمری
یک سر زانو چپقی

و یک سر رابط
پیچی یک سر لی

فلت و یک سر
زانو ماده یک سر

زانو ماده و یک
سر رابط پیچی

دسته کوتاه فلزی

63*2
و

75*2

14011123میلیمتر

شیرغیرفلزی
آالت

شیر فلکه کشویی
زبانه پلیمری زانو
چپقی دار و یک

سر رابط دسته
بلند (با قابلیت

تبدیل به زانو ماده
و دسته کوتاه)

50*2
و2*63
و2*75

14011222میلیمتر

شیر سازی29
سامین

2177336027 تهران
8

تهران - خیابان
دماوند -

خیابان
هلیسایی -

پالک 13 - کد
پستی

1654993611

شیرفلزی
آالت

شیر فلکه های
برنجی 1/2 تا 3

اینچ (توپی ,
کشویی )

14030531

شیرفلزی
آالت

شیر یکطرفه و
شیر فلکه مورب

1 و 2
/ 1 و
3/ 4

14030531اینچ

صنایع الکترو30
پمپ رایان

تهران - میدان02122226015تهران
مادر - خیابان

شاه نظری -
پاساژمیرداماد -
شماره 14 - کد

پستی
1547935156

پمپ های گریز ازپمپهافلزی
ш – مرکز کالس

14020704

صنایع پلیمر31
پارس امین

912676295 زنجان
9126003590

زنجان - ابهر -
شهرک صنعتی
هیدج -خیابان

صنعت 8

سایرغیرفلزی
لوازم

رایزر رزوه ای
UPVC پلیمری

1 1/2
2 ,

14010531اینچ
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صنایع پلیمری32
تیران بسپار

TFP

3136615632 اصفهان
47

اصفهان ،
شهرک صنعتی
تیران، خیابان

سوم، پالک 26
کد پستی :

8533153383

اتصاالت پلیمریاتصاالتغیرفلزی
مکانیکی (پیچی )
برای سامانه های
لوله گذاری تحت

فشار

14020930

آذربایجانصنایع پمپیران33
شرقی

تبریز - جاده04132890707
سنتو - شهرک

صنعتی
قراملک - بلوار

پمپیران - کد
پستی

5193613111

انواع پمپهای گریزپمپهافلزی
از مرکز

14020131

صنایع پویا34
پالست (جی )

اصفهان -03145836369اصفهان
جاده دولت
آباد -خیابان

سپاهان -
شماره 110 -

اتصاالت جوشیاتصاالتغیرفلزی
پلی اتیلن PE برای

کاربردهای
آبرسانی وتحت

فشار

14010431

صنایع ریخته35
گری اردستان

3137761471 اصفهان
3154243171

اردستان -
جاده دره باغ -

کیلومتر 3

شیرفلزی
آالت

شیر فلکه کشویی
زبانه الستیکی دو

سر فلنج دسته
بلند

14010531میلیمتر100

صنایع هفتم تیر36
اصفهان

3133972222 اصفهان
3133319687

اصفهان -
کیلومتر 45

جاده اصفهان
مبارکه کد

پستی
8485173331

شیرفلزی
آالت

شیر حوضچه
(آبریز ) چدنی
(چدن نشکن )

150
و

200

14020517میلیمتر

شیرفلزی
آالت

شیر فلکه سوزنی
چدنی(چدن

نشکن ) اتصال
فلنجی

14020517میلیمتر80

شیرفلزی
آالت

شیرهای هوا
چدنی (چدن

نشکن )تک روزنه
با اتصال فلنجی

, 50
, 80
100

14020518میلیمتر

شیرفلزی
آالت

شیرهای کشویی
چدنی و شیرهای
پروانه ای چدنی

14030131

شیرفلزی
آالت

شیرهای یکطرفه
فنری چدنی

(چدن نشکن )
سایزهای 50 ,65 ,

, 125, 100 , 80
150 , 200 میلیمتر

(16 بار )

,50
,65
,80
100

,125
,150
,200

14020517میلیمتر

شیرفلزی
آالت

صافی چدنی
(چدن نشکن )با
اتصال فلنجدار

, 100
, 150
200

14020518میلیمتر

صنعت گستر37
شایسته

02156390451 تهران
09121230202

تهران -جاده
ساوه -شهرک
صنعتی نصیر

آباد- خیابان
سرو 5

-شماره15 کد
پستی

3113314147

شیرفلزی
آالت

شیر فلکه کشویی
زبانه الستیکی

جنس چدن نشکن

14010812میلیمتر150

شیرفلزی
آالت

شیر پروانه ای
(ویفری) جنس

چدن نشکن

100 و
150

و
200

14010812میلیمتر
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صنعتی آبساران38
امکان

2144239275 تهران
9121261250

تهران - خیابان
ستارخان -ضلع
شمال غربی پل

ستارخان -بن
بست مهدی -

پالک 95 -
طبقه همکف

اتصال تبدیلاتصاالتفلزی
چدنی دوسر فلنج

(چدن نشکن )

300*150
و

125*60

14010231میلیمتر

اتصال زانو 90اتصاالتفلزی
درجه چدنی دو
سر فلنچ (چدن

نشکن )

14010231میلیمتر80

اتصال سه راهیاتصاالتفلزی
چدنی سه سر

فلنج (چدن نشکن
(

110*80
و 60

*
125

14010231میلیمتر

اتصال چهار راهاتصاالتفلزی
چدنی فلنج دار
(چدن نشکن )

14010231میلیمتر80*80

شیرفلزی
آالت

شیرفلکه کشویی
چدنی زبانه

الستیکی

100 و
150

14010631اینچ

صنعتی طالیه39
مشهد

خراسان
رضوی

 05132673511
05132673512

مشهد
-کیلومتر 20

بزرگراه آسیایی-
جنب پمپ
بنزین -کد

پستی
9355178888

بست هایاتصاالتغیرفلزی
کمربندی پلیمری

14030820

2189630 البرزفاراب40
2188660423

کرج - شهرک
صنعتی

اشتهارد -
خیابان 13

شیرغیرفلزی
آالت

شیرهای پروانه ای
چدنی , شیرهای

سوپاپی چدنی
,شیرهای یکطرفه

چدنی

14010331

قطران اتصال41
(عالمت تجاری

( Q fusion

2333653770 سمنان
2166123770

تهران - بلوار
کشاورز -

خیابان
جمالزاده

شمالی - خ
صدوقی شرقی

- پالک 50
واحد 1 - کد

پستی
1418764481

اتصاالت جوشیاتصاالتغیرفلزی
پلی اتیلن PE برای

سامانه های لوله
گذاری کاربردهای

آبرسانی و تحت
فشار(عالمت

Q تجاری
(fusion

14020830

قطعه سازان42
گیالن

1333883317 گیالن
1333883318

رشت - شهر
صنعتی ,

انتهای ورودی
اول - انتهای
خیابان نهم

پالک 74

شیرفلزی
آالت

شیرهای کشویی
چدنی زبانه

الستیکی

14010431

کاریز صنعت43
تهران

آذربایجان
شرقی

 4132822724
4132823432

تبریز - خیابان
منجم -مابین

ایستگاه ناصر و
پل

شیرفلزی
آالت

شیرهای پروانه ای
چدنی

14030131

مصطفی سبط44
روضاتی(اصفهان

پالست )

3146412231 اصفهان
3132366673

اصفهان -
شهرک صنعتی

سگزی -
خیابان 8

شرقی
-پالک25
-کدپستی

8139174735

اتصاالت پلیمریاتصاالتغیرفلزی
جوشی و پیچی

14030523

بست های کمربنداتصاالتغیرفلزی
پلیمری

14030523

Mehrdad Jedari Seifi

Mehrdad Jedari Seifi
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مهاب آب45
ایرانیان

2155009066 قم
2155546662

تهران - بزرگراه
آزادگان - جنب
پل صنیع خانی

- بازار بزرگ
آهن مکان - فاز
7 شرقی -پالک

1787 - کد
پستی

1881644956

شیرفلزی
آالت

شیرهای پروانه ای
چدنی

14030919

شیرفلزی
آالت

شیرهای کشویی
چدنی زبانه

الستیکی و و زبانه
فلزی

14010231

نگین ستاره46
گلپایگان

3135252839 اصفهان
9130051002

گلپایگان -
شهرک صنعتی

گلپایگان -
خیابان تولید

اتصاالت جوشیاتصاالتغیرفلزی
پلی اتیلن PE برای

سامانه های لوله
گذاری آبرسانی

تحت فشار

14021229

اتصاالت مکانیکیاتصاالتغیرفلزی
لوله ها ی پلی ا

تیلن تحت فشا ر

14031204

نهرآب گستر47
اشتهارد

02127640 البرز
02122569144

دفتر - تهران -
خیابان

پاسداران -برج
سفید - طبقه
چهارم - واحد

408 - کد
پستی

1946963714

شیرفلزی
آالت

انواع شیرهای
سوپاپی چدنی

14020911

شیرفلزی
آالت

انواع شیرهای
کشویی چدنی -
زبانه پالستیکی

14030708

شیرفلزی
آالت

شیرهای یکطرفه
چدنی نوع پروانه

ای

14010331

واحد تولیدی48
آبان بسپار

پارسیان

تهران -02122378763البرز
سعادت آباد –

بلوار سرو
غربی –خیابان
شکوفه –کوچه
جوی پا –پالک
22 –ساختمان

صنوبر واحد
22 کدپستی

1998798981

اتصاالت جوشیاتصاالتغیرفلزی
PE پلی اتیلن

مخصوص لوله
های پلی اتیلن

تحت فشار

14030331

واحد تولیدی آرا49
شیر خراسان

(عالمت تجاری
(ARA

خراسان
رضوی

مشهد - شهرک05135412671
صنعتی طوس
- فاز یک -بلوار
صنعت خیابان
11 - قطعه 343

شیرفلزی
آالت

شیرهای پروانه ای
چدنی

14020231

شیرفلزی
آالت

شیرهای کشویی
چدنی زبانه

الستیکی و زبانه
فلزی

14020231

واحد تولیدی50
توده فالح -فراز

Faraz

2155267203 تهران
9121449448

تهران
-چهاردانگه-

شهرک صنعتی
چهاردانگه

-انتهای خیابان
بیستم -خیابان
ساحل شمالی -

پالک 78

شیرفلزی
آالت

شیرهای یکطرفه
چدنی

14020531

شیرفلزی
آالت

شیر فلکه های
کشویی چدنی
,زبانه فلزی و
زبانه الستیکی

14020531

واحد تولیدی51
شیرآالت صنعتی
قاسم صالحی (با

نام تجاری
مرداب)

تهران - جاده0213605664702133901228تهران
خاوران -

شهرک صنعتی
پایتخت - بلوار
کاج -نبش الله

9

شیرفلزی
آالت

شیرهای کشویی
چدنی

14020431

دی52 تول شه3137790671اصفهانواحد - فوالدیشفلزیاصفهان یز آب مت150ش ل 14011130م
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واحد تولیدی52
علی شاهنده

-میزدج

3137790671 اصفهان
3437761471

اصفهان - شهر
رضا - شهرک

صنعتی
رنگسازان - فاز
دوم - خیابان
چهارم - نبش

فرعی سوم

شیرفلزی
آالت

14011130میلیمتر150شیر آبریز فوالدی

وگ امید53
گلستان

2156230620 تهران
2

تهران - حسن
آباد شهرک

صنعتی شمس
آباد- بلوار
گلستان -

گلشن 17 -
پالک 12

شیرفلزی
آالت

شیرهای کشویی
چدنی زبانه فلزی
و زبانه الستیکی

14030531

شیرفلزی
آالت

شیرهای یکطرفه
چدنی

14020431

وگ ایران (بی54
VOG (همتا

2142653 البرز
2188027601

تهران - میدان
فاطمی -

ابتدای شهید
گمنام - خیابان

جهانمهر -
پالک 37

شیرفلزی
آالت

شیرهای سوپاپی
چدن ی

14031227

شیرفلزی
آالت

شیرهای پروانه ای
چدنی

14011229

شیرفلزی
آالت

شیرهای کشویی
چدنی زبانه

الستیکی

14031106

شیرفلزی
آالت

شیرهای یکطرفه
چدن ی

14030524

2144009830 اصفهانهامون نایزه55
32

کاشان -
کیلومتر 14

جاده کاشان به
اردستان -

منطقه صنعتی
کوثر کد پستی
8735168335

شیرفلزی
آالت

شیرهای پروانه ای
چدنی

14020631

هیو افراس آب (56
( HEEV

02645382790 البرز
09123626905

البرز - نظر آباد
- جاده قدیم

هشتگرد آبیک
-جنب پل

سیمان - جاد
بی سیم -جنب

تراشکاری
تلرانس

شیرفلزی
آالت

شیر حوضچه
(تخلیه) چدنی

نوع اتصال فلنجی
- دسته هندلی

14010408میلیمتر150

شیرفلزی
آالت

شیرهای پروانه ای
چدنی

14020231

شیرفلزی
آالت

شیرهای چدنی
کشویی ,زبانه

الستیکی

14020231

شیرفلزی
آالت

شیرهای یکطرفه
چدنی

14020231


