






حركت پرشتاب صنايع كشور در جهت دستیابي به گسترش تولید و رشد اقتصادی از يك سو و حجم            
ساخت و ساز و فعالیتهاي عمراني- صنعتی از سوي ديگر توجه هرچه بیشتر به صنعت در و پنجره 
را مورد تأكید قرار داده است. ساخت و تولید درب و پنجره يکی از مهمترين حوزه های تخصصی در 

صنعت ساختمان است به ويژه زمانی كه اهمیت موضوع كاهش مصرف انرژی مطرح است.
در همین راستا نقش نمايشگاهها برای ايجاد فرصتهای انتقال تکنولوژی و اطالعات، بازاريابی، برندسازی 
و شبکه سازی بسیار حائز اهمیت است و » چهاردهمین نمايشگاه بین المللی در و پنجره و صنايع 
با  صنايع  صاحبان  و  تولیدكنندگان  میان  همکاری  و  تعامل  جهت  ای  حرفه  فضايی  بعنوان  وابسته 

شركتهای دانش بنیان و متخصصان منجر به رشد سیستم كارآفرينی كشور خواهد شد«.
سیاست شركت سهامی نمايشگاههای بین المللی ج.ا.ايران در سال جاری، حمايت هر چه گسترده تر 
از كلیه فعاالن تولیدی، خدماتی و تجاری در كشور است كه در نهايت به رونق اقتصادی كشور كمك

خواهد كرد. همچنین با توجه به منويات مقام معظم رهبری)مدظلهالعالی(، برگزاری نمايشگاههای تقاضا 
محور و ارائه نیازهای فناوری دستگاههای بزرگ صنعتی و اجرايی كشور به جامعه بزرگ دانشگاهی و 

دانشبنیان داخلی در دستور كار اين شركت قرار گرفته است. 
اين نمايشگاه بزرگترين رويداد در عرصه تولید و عرضه محصوالت و خدمات مرتبط با صنعت در و 
پنجره ايران است كه امسال با حضور دستاندركاران و متخصصان اين حوزه، آخرين دستاوردهای اين 

صنعت به عالقمندان ارائه می گردد.
در خاتمه ضمن سپاسگزاری از كلیه مجريان، متخصصان و دست اندركاران اين نمايشگاه، انتظار می 

رود بتوانیم افق جديدی برای تحقق شعار تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرين ترسیم نمايیم.

پیام جناب آقای هومن رازدار
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران

به مناسبت برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی 
درب و پنجره و صنایع وابسته

به نام خدا



صنعت ساختمان بعنوان يکی از حوزه های ثروت آفرين اقتصادی هر يك از جوامع پیشرفته يا در حال 
توسعه، نقشی مهم در رشد و توسعه كشور ها ايفا می نمايد. 

لذا توجه ويژه به عناصر ساخت مسکن در تمامی اقتصادهای برتردنیا در جهت افزايش بهره وری بخش 
ساخت وساز بعنوان يکی از محورهای كلیدی دولتها و صاحبان سرمايه مورد توجه می باشد.

اركان مهم طراحی و ساخت ساختمان همواره  از  بعنوان يکی  پنجره  و  تولید درب  بنابراين صنعت 
مورد توجه صاحبان سرمايه و مهندسان طراحی قرار گرفته است ، چرا كه هم از جهت طراحی جايگاه 
ارزندهای در جلوه بخشی و زيبا سازی صنعت ساختمان دارد و هم از منظر اقتصادی از بُعد كاهش 
هزينه ساخت ، بهینه سازی مصرف انرژی ،كاهش آلودگی های صوتی ، ايمن سازی ساختمان و دهها 

مورد ديگر دارای اهمیت روز افزون می باشد. 
در اين راستا برگزاری نمايشگاه صنعت درب و پنجره و صنايع وابسته نقشی غیر قابل انکار در توسعه و 
پیشرفت اين بخش مهم صنعتی و اقتصادی ايفا می نمايد، چرا كه با گرد هم آوردن صاحبان و دست 
اندر كاران برتر اين حوزه در سطح ملی و بین المللی توانسته طی اين سالها به رشد و شکوفايی اين 

بخش حیاتی صنعت ساختمان كمك نمايد.
خوشحالیم امسال افتخار همگرايی صنفی درب و پنجره به عهده شركت نمايشگاهی چیستا گذاشته 
شده تا با همکاری و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت و شركت سهامی نمايشگاههای بین المللی ج.ا.ا، 
چهاردهمین نمايشگاه بین المللی درب و پنجره" در  " انجمن و تشکلهای معتبر صنفی شاهد برپايی 

كالن شهر تهران باشیم.
در پايان ضمن سپاس و قدر دانی ويژه از كلیه مشاركت كنندگان داخلی و خارجی كه در اين رويداد ما 
را همراهی كردند ، از كلیه مقامات و مسئولین محترم دولتی و صنفی كه ما را در راه برگزاری باشکوه 

اين نمايشگاه ياری رساندند كمال تشکر را داريم.

پیام جناب آقای بهزاد خانی
مدیرعامل شرکت پیشرو مبتکران چیستا 

به مناسبت برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی
درب و پنجره و صنایع وابسته

به نام خالق بی همتا























باآنکه نزدیک به دو دهه از ش�روع فعالیت صنعت تولی�د در و پنجره در ایران 
میگذرد . هرروز شاهد ظهور و توس�عه کارخانهها و کارگاههای بزرگ و کوچک 
در اقصی نقاط ایران هس�تیم و علیرغم افزایش تقاضای ب�ازار مصرف پنجره، با 
نوعی نابسامانی در و تولید کیفی و ارائه محصوالت نامرغوب مواجه بودیم .انجمن 
تولیدکنندگان در و پنجره ایران باهدف س�امان دادن به ب�ازار  و همچنین ارائه 

محصول باکیفیت فعالیت خود را از سال 91 شروع کرد 
یکی از اهداف انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران آموزش و باال بردن دانش 

عمومی است که در راستای این هدف فعالیتهای بسیاری صورت گرفته است . 
بهرهگیری از دانش کارشناسان و پیشکسوتان این صنعت و بهکارگیری تجربیات 
آنها باعث شده است محصولی تولید و روانه بازار شود که رضایت مشتری در ایران 

را جلب کند .
برای رس�یدن به این هدف واال ،انجم�ن تولیدکنندگان در و پنج�ره ایران راه 
پرپیچوخمی را پیموده اس�ت که حاصل آن تولید پنجرهای اس�تاندارد در کلیه 
کارگاهها و کارخانهها عضو انجمن و ترغیب دیگر تولیدکنندگان کشور به رعایت 

این استاندارها به جهت بودن در بازار و رقابت با دیگر کارگاهها شده است.
هماکنون انجمن ضمن مدون کردن مقرراتی برای اعضای خود و تدوین دو کتابچه 
با عناوین" راهنمای نصب استاندارد" و "پنجره اس�تاندارد"  ، ایشان را موظف و 

متعهد به رعایت استاندارهای مورد تائید انجمن کرده است. 
به جهت دستیابی به یک محصول با استاندارهای جهانی ،انجمن خود را موظف 
به  آموزش کلیه کارکنان خط تولید اعضاء خود میداند و در این راستا کالسهای 

آموزشی برگزار مینماید.این کالسها شامل طراحی مناسب،شناخت عوامل تأثیر 
گزار بر کیفیت پنجره ،معیارهای انتخاب پروفیل،یراقآالت ، متعلقات و همچنین 

نصب صحیح در و پنجره میباشد.
طبق نظرسنجی و آمار بهدستآمده از کارخانهها، با باال رفتن آگاهی کارکنانی که 
در این کالسها شرکت کردهاند نهتنها محصولی باکیفیت و مطابق استانداردهای 
روز دنیا تولید میشود بلکه رضایت مش�تری و بازار در و پنجره جلب شده است 
بهطوریکه پنجرههایی با متریال نامناسب و دستگاههای قدیمی کامالً منسوخشده 

است . این دستاورد به باال رفتن کیفیت ساختمان در ایران منجر گردیده است.
عالوه بر این انجمن خود را موظف میداند که این استانداردها بهصورت دقیق 
و بهروز در کارخانهها رعایت ش�ود به همین منظور بازدیده�ای دورهای از کلیه 
شرکتهای عضو انجمن صورت میگیرد و ماش�ینآالت ،پروفیلها و یراقآالت 

مورداستفاده بهصورت دقیق موردبررسی قرار میگیرد.
از دیگر فعالیتهای انجمن در راس�تای تولید پنجره اس�تاندارد ، تبادلنظر با 
کارشناسان دیگر کشورها،بررسی و شناساندن فّناوریهای نو و استانداردهای 

روز هست که بهصورت منظم در اختیار اعضاء قرار میگیرد .
از  بع�د  بهدس�تآمده  دان�ش  و  ،اطالع�ات  انجم�ن  دس�تاوردهای 
روزنامهه�ای  و  مج�الت  اختی�ار  در  کارشناس�ان  توس�ط  بررس�ی 
صنع�ت س�اختمان ق�رار میگی�رد ت�ا بس�تری فراه�م ش�ود ک�ه دان�ش 
عموم�ی جامع�ه درزمین�هٔ در و پنج�ره ک�ه قل�ب ی�ک س�اختمان اس�ت

 باال رود.

ترویج پنجره استاندارد  باال رفتن رضایت بازار

اطالعات تماس انجمن :
تلفن :22674113           فاکس :22673402
www.irandwa.ir: آدرس وب سایت
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ارسازی زمانی1 اب

ردمان2 اساس سازان بنیان 

پلی وود3 اسکان درب 

ان در وپنجره ایران4 ی تولید کنند انجم صن

اورمان چوب5

ربایجان6 اورمان صنعت آ

ر آلومینیو7 ایران آ

ایران پارس8

ایران پالستی9

ایم درب سرو10

ر صنعت نورلو پالست11 آ

ر ماشی ایرانیان12 آ

ی چوب13 آ

یرکان14 ی  آراد صنعت پرو

رز15 آراز درب ال

رو صنعت جهان16 ی پی آرتا پرو

آرتم17

ناوران صنعت ناب18 آروی 

ر19 امون آ آریا 

ی20 آسیا جا پرو

آسیاکوش سهند21

ا ایران22 آک

آالک ایران23

راز آپادانا24 رز  ال
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آلتی کلید سلماس25

تار26 آل

ادرب ایران27 آل

یت28 آل

الو جا29

الومینیو زمرد30

کو31 آل ان  ا واک س آلومینیو پ

هان32 آلومینیو کوپا اص

آلومینیو مازندران33

پایند34 یتی  باتی سازان 

انی آالن35 بازر

تر وی36 م بانیان صنعت راشا 

تر پارسی37 برنا 

ری38 بنا نمای شهر ت

ی39 ب در رن

ار40 وشمند ن بهی سامان 

ارس41 بهین سازان خلی 

راتاب42 تر  بهین 

پارس کرنت43

پارس وی 44

ی45 پارس یرا پرو

ی دیوا46 پرو

هان47 ی اص ی شی ن پرو

ی صنعت آرارات48 پرو
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ی کالوی49 پرو

پنجره ایرانیان50

پویان پالست ارس51

پیا بنا نوی برنا52

تاراز پلیمر ایرانیان53

ون54 آل ی یکتا ارس  تعاونی تولید پرو

ت سوی در55

تورک یرا آلومینیم56

اد57 رو پاسار توری ساز پی

د کارن ماشی58 اری دارابی وا توسع سرمای

مران پرکوک کوم  تاپکو59 توسع 

کار نوی کاال60 تماد را تولیدی ا

را61 ک ا تولیدی نوار ل پی وی سی و کا ش

ه کردستان62 الوانی جهان ور 

جی مک63

چوب ایران آم64

خاوران شیمی پارس ت65

دان دیاموند66

دروازه طالیی ساخت و تولید67

دکتروی68

دیوارس تیاب69

راسا70

وان آلومینیو تات71 ر

سیند72 زری بنا پارسیان 
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زند الستی73

ا پویا74 حان پی س

ین صنعت75 ان آب ا س

سکوایران76

سوپر وی77

تر سینا78 تم  سی

ری79 سینا درب ت

ی ماندر80 شون الی - سوال ت پرو

شیلر ماشی81

صنایع آلومرو نوی82

ار83 صنایع آلومینیو ماند

صنایع آلومینیو واالد84

صنایع پلیمر درب  می85

ری86 ا م صنایع چوبی نور 

ونا87 تاز  را پی صنایع الستی 

صنعت چوب نوی88

ری89 صنعتی پلیمر جع

ای صنعت ا90

اران تاب91

رازجا ایوانکی92

روردی ت ماشی93

ال سازی  آور پالستی94

کاویان سای پررن95

ید96 الکترود و سن تو
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ک مولر ایلماز97

کیان امنیت سالی98

کیمیا صنعت دکاموند99

ر امرتات آرنیکا100 کیمیا

ر101 ل آ کیمیا 

انی کارا102 روه تولیدی بازر

روه صنعتی امرتات103

رانو آریانا104 روه صنعتی پترو پویا 

روه صنعتی جی سان105

ر بنا معتقد106 اک روه صنعتی درب معتقد 

روه صنعتی رونقی107

راز پلیمر ایرانیان108 روه صنعتی 

تروند109 روه صنعتی ن

ای کویر110 روه 

اکی111 خاک روه کارخانجات صنعتی کی

اد112 ار پاسار تر اب

ا113 تر صنایع 

الستی سازان صاد114

مارا بهین جنوب115

ی ارس116 مارا پرو

ماشی سازی امی117

ماشی سازی بنیان صنعت نوی118

ماشی سازی خیری119

ماشی سازی نجاتی120
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ماشی سازی یونیورس121

کمتی122 مجتمع آلومینیو 

مجل در و پنجره و نما123

مکاکو124

ی125 موس رن

مهرپلیمرمها126

ان صنعت سارو127 مه

مهندسی صنعت دوا شیمی128

مهندسی و ساخت پارت رازی129

تر130 و بهین  ن

ان الومینیو خراسان131 نواندی

اد132 ی پدیده پاسار نوی الماس کاس

نوی سازان تهران133

نیم دری134

ولمر ماشی135

وندور136

ت137 تا ب وی

تا138 وی

وی باک139

پوی پارت سیمی140 ویناک 

امون141

لی پ142

وکارت درب ایده پرداز143

یرا سازان ماکو144
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ابزارسازی زمانی
محمود زمانی علویجه

03145647140
03145647140

www.zamanitoolmaking.com
fzamani916@gmail.com

اصفهان- شهرک صنعتی بزرگ اصفهان- خیابان کارآفرینان 8- پالک 67

تولید تیغچه ی در و پنجره های upvc و آلومینیوم

اساس سازان بنیان گردمان
گلی مشایخی
88650212
88650213

asassazanbonyangordoman@gmail.com
میدان ونک- انتهای خیابان ونک- برج آیینه ونک- طبقه 7 - واحد 707

تولید کننده گسکت های epdm - تولید کننده پروفیل های آلومینیوم

اسکان درب )پلی وود(
علی نورمحمدی

09123005079
56392914

www.eskandarb.com
eskan_darb@yahoo.com

S13 جاده ساوه- شهرک صنعتی نصیر اباد- خ صبا- پالک

درب و چهار چوب پلی وود دربهای ورودی- اتاقی- سرویس
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اورمان صنعت آذربایجان6
امیر حصار

33744742
33744741

www.ormandoor.com
amirhesar@yahoo.com

ارومیه- شهرک صنعتی فاز 2 توسعه

تولید انواع درب ضد سرقت ضد حریق داخلی پروفیل های ام دی اف با روکش طبیعی و 
پی وی سی

اورمان چوب
حسن نظرپور

021-56451266
021-56451266

h.nazarpoor99@gmail.com
شهرک

انجمن صنفی تولید کنندگان در وپنجره ایران
سیدرضا اخوان دستمالچی

021-22674113
021-22673402

www.irandwa.ir
info@irandwa.ir

تهران- بزرگراه صدر- بلوار قیطریه- پالک 7

تولید کننده، ساماندهی و تثبیت جایگاه صنفی و ارائه خدمات و گسترش سطح اطالع رسانی به 
کارفرمایان
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7

8

ایران پالستیک9
سید برهان هاشمی کرمانشاهی

021-66802434
021-66804820

info@iranplastic.com
جاده قدیم کرج- خیابان 17 شهریور- خیابان کرمی- کوچه سوم- پالک 5

تولیدکننده کامپاند، گرانول و گسگت بر پایه )پی وی سی / تی پی ای( برای در و پنجرهای 
آلومینیومی و یو پی وی سی

ایران پارس
عباس سیفی زاده
02156456844
02156456674

parsdarbfidar1@gmail.com
تهران- کیلومتر سی بزرگراه آیت اهلل سعیدی- بعد از سه راهی آدران- شهرک صنعتی قلعه 

میر- خیابان رینگ کار- صنعت شش- پالک 1
تولید انواع درب های لوکس ساختمانی

ایران آذر آلومینیوم
مسعود خدیوزاد

66404940
66955714

iranazarcompany@gmail.com
میدان حسن آباد- جنب فروشگاه اتکا- خیابان باستیون غربی- پالک 20- واحد 2

تولیدکننده دستگیره های اختصاصی و دوجداری و آلومینیومی درب و پنجره
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10

11

آذر ماشین ایرانیان12
کمال علیزاده

02166475167-8
02166475169

www.azarmg.ir
mojtaba_arnnesa@yahoo.com

تهران- خیابان کارگر جنوبی- بین میدان حر و چهارراه لشگر- پالک901

upvc تولید کننده دستگاه های ساخت در و پنجره دوجداره آلومینیوم و

آذر صنعت نورلو پالست
زهره فرجی

041-3154
041-3154

www.nurluplast.com
info@nurluplast.com

 C103تبریز- شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان آفریقا، پالک

تولیدکننده تیغه های عایق پلی آمید و پی وی سی

ایمن درب سروش
محمدرضا رحیمی

44978974
44978975

www.doorcoo.ir
doorcoo@gmail.com

فلکه دوم صادقیه- بلوار فردوس شرق- بین گلستان و جهرمی- روبروی مجموعه ورزشی 
مخابرات- پالک 151- واحد 6

تولید کننده انواع درب ضد حریق فلزی با تائیدیه آتش نشانی درب اتاق سرور و دیتا سنتر 
جعبه آتش نشانی دربهای ضد حریق روکش چوب و استیل
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13

14

آراز درب البرز15
حمید مهدوی خواه

02637000000
02637000000

www.arazdoor.com
aydin3583@gmail.com

استان البرز، ماهدشت، بلوار امام خمینی، شهرک صنعتی سرداران، خیابان ایلیا زرین، کوچه 
پنجم جنوبی، پالک 90

تولید درب های ضد سرقت و البی در کلیه مدل ها و سطوح قیمتی

آراد صنعت پروفیل هیرکان
بهروز بنایی

09111750052
01732327632

www.arad.group
behroozbanaie@yahoo.com

گلستان- گرگان- شهرک صنعتی بندر ترکمن- قطعه 285

تولید پروفیل و درب وپنجره یو پی وی سی

آذین چوب
محمدیان

045-33873484
045-33873484

www.ghalan.ir
galandoor@gmail.com

اردبیل- شهرک صنعتی 2- میدان تالش- شمشاد 4

تولید انواع درب های امنیتی و اتاقی )ضد سرقت(
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16

17

آروین فناوران صنعت ناب18
هادی باقری

02637773274
02637773274

www.realwinupvc.com
real_win@yahoo.com

شهرک صنعتی اشتهارد- بلوار غزالی غربی- خیابان گلرخ 2- کوچه گلشید اول- قطعه 1518

.fobos و realwin با برند upvc تولیدکننده پروفیل

آرتمن
محمد دادگر

09121968405
02155684036

mohamaddadgar62@gmail.com
بازار آلومینیوم- خیابان قلعه مرغی- پالک 259

لوال و دستگیره

آرتا پروفیل پیشرو صنعت جهان
وحید قلعه گیر

045-3111
045-3111

www.shefferprofile.com
u.p.v.c.ghalehgir@gmail.com

اردبیل - کیلومتر7 جاده اردبیل - به آستارا نرسیده به فرودگاه - کارخانه آرتا پروفیل

انواع پروفیل های یو پی وی سی در و پنجره
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19

20

آسیاکوشش سهند21
احدمنوری قهرمانی

04132466244
04132466245

amirhosein.621@gmail.com
تبریز - شهرک سرمایه گذاری خارجی- خیابان اکو- پ116

تولید کننده پروفیل ارسام

آسیا جام پروفیل
محمد علی جعفری منور

04136309365
04136309364

asiajamprofile@gmail.com
بستان آباد- شهرک صنعتی عالی نسب- خیابان صنعت- قطعه4-4

تولیدکننده پروفیل )فنسترمن - هامر(

آریا هامون آذر
محمدرضا جعفری منور

04136309573
04136309573

www.alutherm.ir
info@alutherm.ir

تبریز جاده تهران- شهرک صنعتی عالی نسب

تولید مقاطع و پروفیل های آلومینیومی آنادایزینگ، رنگ پودری الکترواستاتیک واردات مواد 
اولیه، صادرات آلومینیوم
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22

23

البرز فراز آپادانا24
جواد جعفری منور
04132466361
04132466363

alborzfaraz.apadanaa@gmail.com
تبریز- شهرک سرمایه گذاری خارجی- سه راهی اوپیک- پالک97

تولید کننده یراق آالت درب و پنجره

آالکس ایران
مسعود حکیمی

413109
413109

www.alaksiran.com
info@alaksiran.com

تبریز، شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان آسیا 2، خیابان اروپا، نرسیده به میدان صنعت، 
پالک 105

یراق آالت درب و پنجره های ساختمانی

آکپا ایران
غالمرضا حکیمی

32466095
32466099

www.akpairan.ir
info@akpairan.ir

استان آذربایجان شرقی، تبریز، شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان آسیا 2، خیابان اروپا، 
میدان صنعت، پالک 86

شرکت آکپا ایران تولید کننده انواع پروفیل های اختصاصی آلومینیوم )نرمال و ترمال بریک( و 
رنگ کاری فلزات به روش های الکترواستاتیک )پودری(، دکورال و آنادایزینگ
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25

26

آلفادرب ایران27
مرتضی اسدی
56653330
56653330

www.alphadoo.ir
niasa1986@gmail.com

رباط کریم- نصیر شهر- بلوار والیت- خیابان اتحاد- پالک6

تولیدات درب چوبی داخلی و ورودی آپارتمان.

آلستار
محمود شربتداران

011-3344000000
011-33434884
www.alstar.ir

sales@alstar.ir
ساری- کیلومتر 4 جاده نکا

تولید کننده انواع مقاطع آلومینیومی صنعتی و ساختمانی و درب و پنجره آلومینیومی

آلتین کلید سلماس
محمد بابازاده

044-5243916
044-5243916

altinkilit.ir
alibabazadeh1384@gmail.com

سلماس- شهرک صنعتی سلماس
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28

29

الومینیوم زمرد30
وحید ابوطالبی

031-95026370
031-95027370

www.zomorrodgroup.com
zomorrod.g3370@gmail.com

اصفهان- نجف اباد

تولید درب و پنجره دوجداره تولید شیشه دوجداره اجرای انواع نما شیشه اجرای حفاظ شیشه

الوم جام
رحیم عبداله نژاد

044-34342619
044-34342619

www.alumjam.com
info@alumjam.com

اذربایجان غربی- ماکو- منطقه ازادو تجاری وصنعتی- پالک73

ارایه نمونه از پروفیل ها ومواد مصرفی ودرزگیرها

آلفیت
بهنام زارع زاده

76229678
76229678

alfitiran.com
behnam_zarezadeh@icloud.com

خ قلعه مرغی- پالک173

تولید دستگیره درب و پنجره آلومینیوم ابزار و یراق درب و پنجره آلومینیوم پروفیل آلومینیوم
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31

32

آلومینیوم مازندران33
افشین نوایی

011-44321
011-43253560

www.aluminiummazandaran.com
ranginaluminiumnava@yahoo.com

مازندران- آمل- میدان هزار سنگر- کیلومتر 3 جاده بابل

ارائه محصوالت تولیدی شرکت آلومینیوم مازندران

آلومینیوم کوپال اصفهان
مهران رضائیان

031-42290788
031-42290559

www.coopal-co.com
info@coopal-co.com

اصفهان- نجف آباد- شهرک صنعتی منتظریه ویالشهر- نبش خیابان 103 و شهید قادری

تولیدکننده مقاطع پروفیل های آلومینیومی درب و پنجره

آلومینیوم پژواک سپاهان )آلپکو(
احمد سیدهندی
03152374242
03152373805
www.alpco.ir
info@alpco.ir

اصفهان - شهرک صنعتی- سه راهی مبارکه- فاز اول- خیابان اصلی اول- پالک 5

تولید کننده پروفیل آلومینیوم اختصاصی و ترمال بریک، نماهای شیشه ای )المل(- مقاطع 
صنعتی آلومینیومی- ساخت و اجرای در و پنجره دوجداره و انواع نماهای شیشه
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34

35

بانیان صنعت راشا )مستر وین(36
علیرضا نجاتیان رجایی

02146836401-02137843
02146836224

www.mrwinupvc.ir
sahar_rajaee@yahoo.com

شهر قدس- خیابان امامزاده- مجتمع 41- شماره 2- واحد 4

انواع پروفیل های سری لوالیی و کشویی و یراق آالت در و پنجره دوجداره و دستگیره پنجره/
)MR WIN(سرویسی/سوییچی و چسب درزگیر و لوال با برند مستر وین

بازرگانی آالن
آزاد محمد امین پور

021-66317268
021-66317268

www.alanglue.com
alanbusinessco@yahoo.com

تهران- یافت آباد- شهرک ولیعصر- خیابان نامدار- خیابان مهر- پالک 87

تولید کننده، پخش کننده انواع چسب های ساختمانی، عمومی، صنعتی و ملزومات شیشه دو 
جداره

باتیس سازان گیتی )پایندژ(
حسین خادمی ولی پور

02157482
02156456830

www.payandej.com
payandej@yahoo.com

تهران- بهارستان- شهرک صنعتی قلعه میر- خیابان شهدای صنعت- صنعت3 پالک 14

تولیدکننده پروفیل UPVC درب و پنجره دوجداره
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37

38

به در رنگین39
عباس عامری

051-32400792-021-88421267
051-32400792-021-88421267

www.behdoorrangin.com
info@behdoorrangin.com

مشهد- جاده چناران- شهرک صنعتی فناوری های برتر- خیابان کوشش5
تهران- خیابان مطهری- ساختمان سجاد- پالک15- طبقه5- واحد9

تولید کننده انواع سیستم های درب و پنجره آلومینیومی و نمای آلومینیوم شیشه ای

بنا نمای شهر تبریز
پیمان سلطانی

041-36373900
041-36373900

www.namayeshahr.com
rastar_bp@yahoo.com

آذربایجان شرقی تبریز- جاده تهران- میدان بسیج- شرکت نمای شهر

کارخانه مونتاژ و ساخت درب و پنجره های آلومینیومی اختصاصی و ترمال بریک- شرکت مجری 
انواع نمای خشک شامل نمای شیشه ای کرتین وال فریم لس سرامیک خشک کامپوزیت

برنا گستر پارسی
امیر حسین فخاریان قمی

02122518404
02122518404
brickind.com

hanieh.asghari92@gmail.com
تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، کوچه شهید تبری، مجتمع ارغوان، طبقه سوم، واحد 

21، شرکت برنا گستر پارسی
این دستگاه برای بلند کردن و جابه جا کردن قطعات بزرگ و سنگین شیشه ای و یا هرگونه سطوح غیر 

متخلخل و صیقلی به کار می رود. قاپک برقی شرکت برنا گستر در مدل ها و سایزهای مختلف
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40

41

بهینه گستر فراتاب42
پیمان شرافتی

02634252286
02634252281

www.katiaupvc.com
katia.upvc@gmail.com

کرج- رجایی شهر- فلکه اول- برج نیکامال- ورودی اداری- طبقه 7- واحد5

upvc پروفیل درب و پنجره

بهینه سازان خلیج فارس
میثم خلف نژاد

32216683
32216683

www.akpairan.ir
mr.shahikasra@gmail.com

اهواز

تولید کننده درب و پنجره آلومینیومی و نما

بهین سامان هوشمند نگار
مریم همتی

02166123466
02166123466

www.iwindoor.com
info@iwindoor.com

خیابان آزادی، نرسیده به خیابان اسکندری جنوبی، جنب بانک تجارت، مجتمع تجاری اداری 
پانامال، طبقه 8 اداری، واحد 807

iwindoor-winsoft-opticut تولید کننده نرم افزارهای تخصصی در و پنجره و شیشه
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43

44

پارس یراق پروفیل45
یعقوب محبوبی ملکی

09141147329
04134258648

hadi.mahboubi@yahoo.com
تبریز- اتوبان جدید تبریز سهند- شهرک صنعتی شهید سلیمانی )صنعتی تبریز 4(- منطقه 

صنایع کوچک پالک 80072
تولید یراق آالت upvc اقالم توری آلومینیوم دکوراتیو وکانکتور و زاماک و...

پارس وین +
حسن رضایی
55274279
55284011

www.parswinplus.com
parswin.plus@gmail.com

تهران- شهرک صنعتی چهاردانگه- خیابان 23/5 اشکان- پالک17

طراح و تولید کننده یراق آالت اختصاصی در و پنجره آلومینیومی

پارس کرنت
ولی اله صادقی

55276312
55276313

parscornet.ir
parcornets@gmail.com

شهرک صنعتی چهاردانگه- خیابان 24- پالک 13

تولیدکننده یراق آالت درب و پنجره آلومینیومی
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46

47

پروفیل صنعت آرارات48
اسماعیل رجایی

09121095458
02144264783

rajaeiesmail@gmail.com
تهران، فلکه اول صادقیه، نرسیده به چهار راه اسدی، روبروی پاساژ نگین، طبقه 3، واحد 6

U.PVC پروفیل

پروفیل شیشه نگین اصفهان
علیرضا طاوسی

09131146014
03145838465

www.proglassco.com
proglass.ir@gmail.com

اصفهان- منطقه صنعتی دولت آباد- خیابان بهارستان- پالک146

تولید انواع اسپیسرهای آلومینیومی شیشه دوجداره و گوشه های پالستیکی ساده و سوپاپ دار 
و چسب بوتیل

پروفیل دیوا
امین شجاعی
22761133
22761136

www.divaprofil.com
info@divaprofile.com

تهران- خیابان دولت- پالک 289

تولیدکننده پروفیلهای یو پی وی سی و محصوالت چوب پالست
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49

50

پویان پالست ارس51
داود تورال

041-36385689
041-36385689

rahim_alivand@yahoo.com
تبریز- جاده قدیم اهر آرپادرسی- جنب اسب سواری سهند

چهار چوب طرح فرانسه،پانل دربهای پی وی سی، فریم دور پنجره و سی آر پی جایگزین 
گالوانیزه

پنجره ایرانیان
امیر شیری

021-44489429
021-44489429

www.panjereh-iranian.com
panjereh.iranian@gmail.com

بزرگراه اشرفی اصفهانی- پایین تر از همت- کوچه خانبابایی- پالک 8- ساختمان توانا- طبقه 
4- واحد 45

مجله تخصصی در و پنجره

پروفیل کالوین
ابراهیم انوری

026-32548577
026-32548577

www.kalwinupvc.com
kalwinupvc@gmail.com

کرج- میدان نبوت- ساختمان هیراد- واحد 105

پروفیل یو پی وی سی
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53

تعاونی تولید پروفیل یکتا ارس )آلسون(54
قاسم محسنی
041-3134

www.alson.ir
profile.yektaaras@yahoo.com

آذربایجان شرقی، جلفا، منطقه آزاد ارس، فاز سه صنعتی کیلومتر یک پلیس راه هادیشهر، 
تعاونی تولید پروفیل کتا ارس )آلسون(

تولید کننده انواع مقاطع آلومینیومی اختصاصی و ترمال بریک

تاراز پلیمر ایرانیان
شفق محمدی

031-32242846-9
031-32242848

www.tarazpolymer.com
info@tarazpolymer.com

اصفهان - خیابان فردوسی - نبش خیابان عافیت - ساختمان آزاد - درب داخل فردوسی - 
طبقه 2 - واحد 204

تامین کننده مواد اولیه صنایع پلیمری پالستیکی و کلیه افزودنی های مورد نیاز صنعت تولید 
پروفیل یو پی وی سی

پیا بنا نوین برنا
شاهد کاشانی فرید
021449622338
02144968127

www.upvc.me
info@nanowin.ir

تهران، ستاری، جواهیان، پالک 48 واحد1

Upvc window and Profile
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56

توری ساز پیشرو پاسارگاد57
علیرضا شکرچی

22471080
22471080

www.tourisaz.ir
info@tourisaz.ir

تهران، اقدسیه، بلوار ارتش، دوربرگردان قائم، خیابان شهید ذکاوت، مجتمع آتی ساز 2، برج 
بنفشه، واحد 8 تجاری

سیستم های توری و پرده رول آپ موتوری برای فصاهای خارجی.

تورک یراق آلومینیم
فرامرز اکبری

09121415616
02433775672

faramarz.akbari@yahoo.com
تهران، شهرک صنعتی چهار دانگه، انتهای بلوار صنایع، پالک 41

تولید و توزیع مکانیزم های پیشرفته ریلی و آکاردئونی مخصوص درب و کمد ساختمان

تک سوین در
ایوب دباغ کیاور

041-34240425
041-34240425

delkhahsalman@gmail.com
تبریز- جاده آذرشهر- جنب کارخانه چیچک- کوی صفا

عرضه و نمایش تولیدات این گروه صنعتی
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تولیدی اعتماد راهکار نوین کاال60
علیرضا اعتمادیان
02165613030
02165613030

www.eternal.ir
info@eternal.ir

تهران، کیلومتر 11 جاده قدیم کرج، شهرک صنعتی گلگون، خ اول شرقی، پ 12.1

انواع چسب، درزگیر، محصوالت عایق و پولیش و اسپری های صنعتی

توسعه عمران پرکوک کومش ) تاپکو(
اسمعیل مومن آبادی

09123316004
02333439066

www.topcowin.com
info@topcowin.com

سمنان - بلوار جمهوری - نبش بوستان وحدت - شرکت تاپکو

تولیدکننده در و پنجره یو پی وی سی تولیدکننده در و پنجره آلومینیوم اجرای نماهای 
شیشه ای

توسعه سرمایه گذاری دارابی واحد کارن ماشین
سعید دارابی

09126279526
01133543474

www.karen-machine.com
karen.machine2010@gmail.com

ساری، کیلومتر 20 جاده فرح آباد، شهرک صنعتی شماره 2، خیابان صنعت 3

طراحی و تولید کننده ماشین آالت تخصصی شیشه و درب و پنجره
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جی مکس63
محمود قادری
46144025
46144137

www.gmaxglue.com
info@gmaxglue.com

پونک- بلوار میرزابابایی- پالک 182- واحد 13 یا 16

تولیدکننده انواع درزگیر، سیلیکون، پلی سولفاید، پلی یورتان و فوم، اسپیسر و رطوبت گیر

جهان ورق گالوانیزه کردستان
مهران نشاطی

021-44055966
021-44055967
www.knup.co
info@knup.co

تهران- اشرفی اصفهانی- پایین تر از مرزداران- برج نگین رضا- طبقه 24 جنوبی

تولید کننده ورق های گالوانیزه در صنایع ساختمان )سقف های کاذب و درب و پنچره(

تولیدی نوار لبه پی وی سی و کاغذ شبکه افرا
مهدی اصفهانی

021-26372415
021-26372415

mehparas94@gmail.com
ماکو- شهرک صنعتی

تولید پروفیل یو پی وی سی- تولید نوار لبه پی وی سی- تولید کاغذ شبکه النه زنبوری
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دانش دیاموند66
علی دانش

33608350
33608350

www.daneshmid
soltanimaryam161@gmail.com

اصفهان- خمینی شهر- منطقه صنعتی دوشاخ- کوچه دنا

سازنده دستگاه های خط تولید درب و پنجره

خاوران شیمی پارس تک
مهدی حسن
36352611
36352611

mehdi5223029@gmail.cam
تهران– شهرستان پاکدشت– خیابان امام رضا- پالک 209

UPVC تولید پروفیل های

چوب ایران آمل
نصرهلل کریمی فر
01143084046
01143084047

www.choobiranamol.com
kariminasrollah5691@gmail.com

مازندران- آمل- کالکسر- 500 متر داخل جاده هلی کتی- بعد از اولین پیچ تند- اولین فرعی- 
اولین سمت راست

PVC تولید کننده دربهای داخلی ساختمان چوب و
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دیوارسبز تیاب69
ایمان شالچیان تبریزی

02188845454
02188848410

tiabgreenwall.com
abokhak.ariatiab@gmail.com

تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، کوچه مدائن، پالک هجده، واحد اول

تولید المان و اجرای دیوارسبز

دکتروین
فرشته بنی عامریان

34239143
34239145

www.drwinupvc.com
peyman.sarandi@gmail.com

کرج، مهرشهر، منطقه ویژه فرودگاه پیام، بلوارشهید بابایی، خیابان ششم

upvc تولید پروفیل های سه، چهار، پنج و شش کاناله

دروازه طالیی ساخت و تولید
محسن زهری

021-88836401
021-88836401

www.fireprotect.ir
zohari.mohsen@gmail.com

تهران- میدان هفت تیر- خیابان سلیمان خاطر- پالک 14- واحد 5

انواع پرده های دودبند انواع پرده های مقاوم حریق
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زرین بنا پارسیان )سیندژ(72
حسن تاجیک
021-2348
021-2348

www.syndej.com
info@syndej.ir

تهران- خیابان ولی عصر- باغ فردوس- کوچه طوسی- نبش ستاره- پالک 24/1- طبقه 4

تولید پروفیل upvc در دونوع پروفیل سیندژ که پروفیل اول می باشد و پروفیل دوم که پروفیل 
اکونومی گنووین می باشد.

رضوان آلومینیوم تات
باقر سلمانی تاتالری

46130049
49159

www.rezvanal.com
rezvanaluminum@gmail.com

تهران- سردار جنگل- باالتر از چهارراه مخبری- روبروی بانک صادرات- نبش کوچه عزیزی- 
پالک 1

تولید پروفیلهای آلومینیومی به صورت اکسترود )اکستروژن(

راسا
وحیدرضا غفاری

09128409709
09197567732

raasawood@gmail.com
شهرک صنعتی نصیر اباد- خیابان عرفان- پالک 43

درب کمد کابینت
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سپاهان آبگینه صنعت75
علی نصرالهی
42297283
42297283

www.abginco.ir
iranglassmachinery@gmail.com

اصفهان- نجف آباد ویالشهر- بلوار آزادگان- پالک 124

سازنده ماشین االت تولید شیشه دوجداره و درب و پنجره دو جداره و سکوریت. تعمیر و نصب 
و راه اندازی خطوط دوجداره.

سبحان پیشگام پویا
سید بهمن سبحانی

02832884075-77
02832884075-77

sepcoal.com
sepcoal.com@gmail.com

استان قزوین- آبیک - شهرک صنعتی کاسپین 2- خیابان ابتکار جنوبی- کوچه تالش 3

تولید، طراحی، مهندسی واجرای انواع پارتیشن، سرویس، درب، نرده، جان پناه شیشه ای و آلومینیومی 
خدمات آنادایز ،پولیش، رنگ پودری و طرح چوب یراق آالت و پروفیل های آلومینیومی تولید یراق آالت 

زند الستیک
رامین آرش پور

44168731
44168721

www.zandrubber.ir
info@zandrubber.ir

تهران- خیابان آیت اهلل کاشانی- ابتدای اتوبان ستاری جنوبی- ساختمان صبا- پالک 54 - 
طبقه 5- واحد 27

EPDM تولید کننده انواع گسکت و قطعات قالبی مورد استفاده در در و پنجره از جنس



33

76

77

سیستم گستر سینا78
اسکندر بابائی

08134384010
08138218906

www.sgsina.ir
info@sgsina.ir

همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان 33، شماره 195

انواع قفل پانیک درب های مقاوم به حریق )قفل پانیک اهرمی، قفل پانیک تاچ یک نقطه و دو 
نقطه قفل شونده(، دستگیره فلزی

سوپر وین
رضا غالمی

77132773
77132773

superwin_upvc
r.gh5816@yahoo.com

تهران- م رسالت- چهارراه فرجام- ساختمان 885

تولید پروفیل upvc درب پنجره

سکوایران
احمد پورفالح

09121193028
021-88802500

www.seccoiran.com
ahmad.pourfallah@gmail.com

خیابان استاد نجات الهی شمالی- پالک 196- ساختمان شرکت سکوایران

انواع در و پنجره های آلمینیومی تولید انواع در و پنجره های upvc و گالوانیزه اجرای نماهای مدرن 
)نمای کرتین وال،سرامیک خشک، اچ پی ال، اسپایدر، جی ار سی، جی اف ار سی، فایبرسمنت
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شیلر ماشین81
ایمان نجمی
88692845
46835271

www.shillerupvc.com
imannajmi@yahoo.com

کیلومتر 20 جاده مخصوص تهران کرج- نبش مجتمع تجاری ایرانیان- خیابان فجر- کوچه 
گلهای شرقی- پالک 11

تولید کننده ماشین آالت در و پنجره دوجداره یو پی وی سی و آلومینیوم و نما

شون الین - سوال تک پروفیل ماندر
رامین اسکندرزاده
02165263970
02165264154

www.shonlineupvc.com
shonline.ir@gmail.com

تهران- شهریار- میدان جهاد- ساختمان اداری امین- طبقه سوم

تولید کننده پروفیل در و پنجره یو پی وی سی

سینا درب تبریز
سلمان قنبریان

041-34217220
041-34217220

ghanbarian.choob@gmail.com
تبریز- شهرک صنعتی شهید رجایی

انواع درب ضد سرقت ایمنی و داخلی
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صنایع آلومینیوم واالد84
محمدحسین فریور

86015603
86015605

www.globalum.co
info@globalum.co

بزرگراه جالل آل احمد- روبروی شهرآرا- جنب پل عابر- پالک 147- واحد 4

درب و پنجره آلومینیومی و نمای کرتین وال

صنایع آلومینیوم ماندگار
امیرعباس شفیعی

08633554610-14
08633554610-14

www.mandegaralum.com
info@mandegaralum.com

اراک- شهرک صنعتی خیرآباد- انتهای خیابان301

خدمات آندایزینگ آلومینیوم، خدمات تامین و مدیریت کیفیت پروفیل خام، خدمات برش 
پروفیل آندایز شده

صنایع آلومرول نوین
مهرداد محمدی

086-33554404-06
086-33134050

www.alumroll.com
info@alumroll.com

اراک، شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان نام آوران غربی، خیابان 308

1. سیستم های در و پنجره )ترمال بریک، نرمال( 2. سیستم های نمای مدرن ساختمان )کرتین 
وال استیک، کرتین وال یونیتایز و انواع نمای خشک( 3. سیستم های آفتابگیر
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صنایع الستیک فرا پیشتاز هونام87
مریم ظهیر امامی
07132291918
07132272697

www.farapishtaz.com
info@farapishtaz.com

کیلومتر 50 جاده شیراز - سپیدان

تولید کننده انواع قطعات و پروفیل های الستیکی

صنایع چوبی نور )مظاهری(
محمود رستم مظاهری

02156861930-02156453676
02156861920

noorwoodmazahery@gmail.com
تهران، سه راه آدران، نرسیده به رباط کریم، جنب نمایندگی سایپا خانجانی، کوچه شقایق )بین 

خیابان رینگ کار و چوب بری(، صنایع چوبی نور )مظاهری(
تولیدکننده درب های تمام چوب البی در طرح و مدل های متنوع، درب های ورودی و داخلی، 

درب اتاقی، درب ضد سرقت، درب های ABS ،HDF ،PVC، دکوراسیون داخلی

صنایع پلیمر درب گل میخ
حامد محمد علی پور کمالی

011-35158888
011-44420463

www.polydoor.ir
doorfair_co@yahoo.com

مازندران- بابل- ناحیه صنعتی الله آباد

در این نمایشگاه فقط چهارچوب فلزی و چهارچوب PVC رو معرفی خواهیم کرد
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عایق صنعت اش90
کامیار علیزاده انارکی

021-46136139
021-46136139

ash139089@yahoo.com
تهران، سردار جنگل، کوچه فروردین،  پالک 29

تولید در و پنجره upvc و تولید یراق آالت در و پنجره

صنعتی پلیمر جعفری
ناصر جعفری مرند

0914303698
04133106012

alijafarimarsnd@gmsil.co
تبریز- جاده صوفیان- شهرک سرمایه گذاری خارجی- خیابان آفریقا- پالک 149

تولید الستیک های درزگیر در و پنجره

صنعت چوب نوین
اصغر کرمپور

09121399252
021-56456999

asgarkarampoor1365@gmail.com
تهران- اتوبان آیت اهلل سعیدی- بعد از سه راهی آدران- خیابان رینگکار- صنعت 6- پ 21

 PVC تولید انواع دربهای: ضدسرقت- اتاقی- سرویس - انواع چهارچوب، با انواع رنگ و روکش
متنوع
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فروردین تک ماشین93
فواد فاضلی

88705040
88705042

www.faratest.com
info@faratest.com

تهران- بزرگراه فتح- خیابان 17 شهریور- خیابان جوشن- کوچه پنچم شرقی- پالک 13 

دستگاه های تست، کنترل کیفی و آزمایشگاهی

فرازجام ایوانکی
امیر ذره پور

09121279437
02334583446

farazjam.com
farazjamglass@gmail.com

کیلومتر 50 جاده خاوران- شهرک صنعتی ایوانکی- بلوار صنعت- خیابان ابتکار 3- شماره 2

تولید کننده و مجری کلیه سازه های شیشه ای با پیشرفته ترین ماشین آالت صنعت شیشه 
سکوریت - لمینت - دوجداره )خم - صاف(

فاران تابش
عبدالمجید علیئی
02634495446
02634451400

www.faranco.co
info@faranco.co

کرج- خیابان مطهری- پل نبوت- بین میعاد و میالد- جنب داروخانه قانون- ساختمان کوثر- 
پالک 100- طبقه 3- واحد 6

تولید کننده سیستم های گرمایش تابشی
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الکترود و سنگ توحید96
حمیدرضا جهان ارا
051-33436600
051-33430021

www.twef.company
tohid1@twef.company

خراسان رضوی - مشهد- خیابان گاراژدارها- نبش کوشش 27- پالک 2

تولید کننده الکترود های جوشکاری در کالس E6013 و 7018 درسایز 2/5، 3 و 4

کاویان سایش پررنگ
امیر کاویانی

09125224229
02176219691

www.kapoco.ir
amir.kaviani@gmail.com

تهران جاده ابعلی، منطقه صنعتی خرمدشت، خیابان بیست متری الله، کوچه سوم خرمدشت، 
پالک 17

تولید کننده سنباده، اسکاچ و لوازم سایش و پولیش

قالب سازی فن آور پالستیک
هادی احدی

02166427003
02166427004

www.fpmoulding.com
info@fpmoulding.com

تهران- خیابان آزادی بین خوش و بهبودی- پالک 227- طبقه 4- واحد 19

ساخت قالب های تزریق پالستیک، سنبه ماتریس پروگرسیو و دایکست
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کیمیا صنعت دکاموند99
امیر حسام فروغی دهکردی

33990502

support@goldenfadak.com
حسن اباد، شهرک صنعتی شمس آباد، فاز توسعه، بلوار آزادی، کوچه نرگس چهارم

تولید ترکیبات درزگیر و ملزومات شیشه دوجداره

کیان امنیت سالی
محمد سوری

08134262286
08134262276

salydoor.ir
salydoor@gmail.com

همدان- کیلومتر 3 جاده کرمانشاه- ابتدای جاده یکن آباد سالی درب

تولید قفل های مکانیکی و الکترونیکی ضد سرقت و درب ضد سرقت

کن مولر ایلماز
مسعود عابدین نسب

02636639751
02636639752

www.canmuller.com
mehrdadab5@gmail.com

کرج- جاده فردیس- بلوار نیروگاه مپنا- شهرک صنعتی نور- خ نور- ک نور- دوم غربی- پ 8

تولید کننده ماشین آالت مونتاژ درب و پنجره upvc و آلومینیوم برند کن مولر ایلماز تولید 
کننده پروفیل upvc سری 60 6 کاناله برند کن مولر ایلماز
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گروه تولیدی بازرگانی کارا102
عارف ساداتی
33701223
33202748

www.kara-machinery.com
aref_sadati@yahoo.com

ساری - کمربندی شرقی

تولیدکننده ماشین آالت شیشه دوجداره و یو پی وی سی

کیمیا فلز آذر
عباس سلمان زاده

02188103891-9
02188103891-9

www.kfa-co.com
marketing@kfa-co.com

کیمیاگر امرتات آرنیکا
نجات عبدالهیان

026-33415161
026-33417269

www.kimiyagar-ea.com
sales@kimiyagar-ea.com

کرج- مهرشهر- بلوار ارم- نبش خیابان صدغربی- ساختمان آناهیتا- ورودی اول- طبقه 2- 
واحد9

مشاوره - اجرا- پشتیبانی- بهینه سازی خط تولید و فرموالسیون
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گروه صنعتی جی سان105
احمد صمدانی

031-35304585
031-35304585

www.jsun.ir
samadani1313@gmail.com

اصفهان- خوراسگان- خ22بهمن- نبش کوچه26

تولید، تامین ملزومات و مجری تخصصی پنجره های تاشو )جام بالکن(

گروه صنعتی پترو پویا گرانول آریانا
احمد رضا صادقیان خشویی

021-26412311
021-26412311

www.bestvisionco.com
petro-pooya@yahoo.coom

تهران- میرداماد- میدان مادر- خیابان سنجابی- کوچه ی پنجم- پالک 2/1- طبقه  3- واحد 6

تولیدکننده انواع پروفیل های دوجداره ی upvc، درب و پنجره ی دوجداره upvc، شیشه های 
دو و سه جداره

گروه صنعتی امرتات
امیر قاسمی

021-44027527
021-44045158

www.amertat-group.ir
razany@gmail.com

تهران- بزرگراه ستاری- خیابان پیامبر مرکزی- پالک 84

پروفیل یو پی وی سی
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گروه صنعتی فراز پلیمر ایرانیان108
داور مدیری

021-44006970
021-44001070

www.polymeriranian.com
farazpolimeriranian@gmail.com

تهران. فلکه دوم صادقیه. بلوار فردوس شرق. خیابان ولیعصر. خیابان تقدیری غربی. پالک 82

EPDM تولید کننده انواع قطعات، گسکت و درزگیر از جنس سیلیکون و

گروه صنعتی رونقی
منصور رونقی

9022284154

www.ronaghi-filter.com
nedashahvali99@email.com

کیلومتر 32جاده ساوه- اول بلوار صنعت- سوله دوم سمت راست

بگ فیلتر

گروه صنعتی درب معتقد )اکبر بناء معتقد(
سیدمحمد قرشی اسکویی

041-4104
041-4104

darbmotaghed.com
darbmotaghed@gmail.com

استان آذربایجان شرقی- جاده تبریز، صوفیان- شهرک سرمایه گذاری خارجی- خیابان اروپا- 
جنب سه راهی اپک- درب معتقد

تولید کننده دربهای ضدسرقت و اتاقی- چهارچوبهای WPC- محصوالت چوبی
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گروه کارخانجات صنعتی کیپ)خاکپاکی(111
محمد حسین خاکپاکی

04136302143
04136302505

keepkeep135@yahoo.com
آذربایجان شرقی - تبریز - جاده تهران جنب پمپ بنزین کندرود کوی صنعتی گوزل

تولیدکننده چهارچوب های پلیمری طرح فرانسه تولیدکننده پروفیل های تقویتی سی آر پی 
مونتاژ درب و پنجره

گروه عایق کویر
سیدرضا اخوان دستماچی

02143082
3535279410

www.kiwco.com
info@kiwco.com

تهران- شیخ بهایی شمالی- خیابان شهیدنوری)15(- پالک1- ساختمان کویر

تولید در و پنجره دو جداره UPVC و آلومینیوم و نما کرتین وال- توری پلیسه

گروه صنعتی نستروند
بیتا عرب

09121995596
02176251867

bita.arab@yahoo.com
تهران- جاده آبعلی- ابتدای بومهن- خیابان محراب- کوچه یاسمن- پالک6

تولید کننده یراق آالت UPVC )انواع دستگیره پنجره و دری وسرویس و لوال
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الستیک سازان صادق114
محمد مهدی حسین زاده

02165742671
02136616114

www.lasticsadegh.com
sadegh.ruber.manufacturing@gmail.com

تهران، صفادشت، شریف آباد، میدان امیرآباد، خیابان پویا شرقی، پالک دو.

تولیدکننده پروفیل الستیکی و اسفنجی جهت صنایع خودروسازی، ریلی، ساختمانی و دیگر 
صنایع

گسترش صنایع قائن
آزاده حسنی
88688647
88680942

moj.sadeghi@gmail.com
تهران- سعادت آباد- خ عالمه جنوبی- خ حق طلب شرقی- پالک 14- واحد 8

upvc و در و پنجره upvc تولیدکننده پروفیل

گسترش ابزار پاسارگاد
ابراهیم داودی

66809606
66780195

www.abzar.org
gostaresh.abzar.pasargad@gmail.com

تهران، بزرگراه فتح، خیابان فتح نهم، پالک 6 واحد 2

فروش و مشاوره دستگاه و خطوط مونتاژ و تولید درب و پنجره، شیشه های دوجداره و سکوریت، 
پروفیلهای upvc و آلومینیوم.
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ماشین سازی امین117
ایرج لطفی

04432723550-1
04432723552

www.lotfiupvc.com
behnamlotfi52@gmail.com

ارومیه شهرک صنعتی فاز یک واحد 10

تولید ماشین االت ساخت درب و پنجره دوجداره و شیشه دوجداره و راکت نوری اسکرولینگ

مارال پروفیل ارس
سعید نصیری

02144925308-04142110014
02144925320

www.maralprofilaras.com
maralprofilaras1@yahoo.com

منطقه آزاد ارس- فاز دوم صنعتی- قطعه 330-329

تولید کننده پروفیلهای ترمالبریک کامپوزیتی و UPVC MONOBLOCK برای اولین بار در دنیا 
پنجره های ترمالبریک کامپوزیتی پنجره های UPVC MONOBLOCK تولید بیلت آلومینیومی

مارال بهینه جنوب
احد هادی محمودی

02144053313
02144053313

www.maralbehineh.com
maralbehinehjonob@gmail.com

تهران- بلوار فردوس شرق- بعد از سلیمی جهرمی- پالک 159

تولید و ساخت انواع درب و پنجره الومینیومی و فروش عمده پروفیل های الومینیومی



47

118

119

ماشین سازی نجاتی120
عادل نجاتی
33734361
33734361

www.firatmachin.ir
adelnejati65@gmail.com

ارومیه- شهرک صنعتی کریم اباد- خ دوم- قطعه دوم

تولیدکننده مدرنترین دستگاه های خط تولید در و پنجره upvc و آلومینیوم

ماشین سازی خیری
اکبر خیری

021-46897300
021-55255357

www.kheirysaw.com
vahidfadaee@gmail.com

تهران- کیلومتر 20 جاده قدیم کرج- شهرقدس- بلوار امامزاده- خیابان گلبرگ جنوبی- 
پالک45

ماشین سازی بنیان صنعت نوین
رقیه پورعلی

041-42264368
041-42264368
www.b-s-n.ir

bonyan.sanat.novin@gmail.com
آذربایجان شرقی- شهرستان مرند- شهرک صنعتی مرند- خیابان هشتم- واحد 34

ماشین آالت صنعت درب و پنجره و پروفیل آلومینیومی
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مجله در و پنجره و نما123
حسین سراجیان

77240502
77240503

www.namawin.ir
doorwin.magazine@gmail.com

تهران- نارمک -دانشگاه علم و صنعت - صندوق پستی 185-16845

انتشار و توزیع مجله در و پنجره و نما، دریافت سفارش چاپ کاتالوگ شرکت های صنعت در و 
پنجره و نما، فعالیت در فضای مجازی و درج اخبار و گزارش و مصاحبه و بانک اطالعاتی 

مجتمع آلومینیوم حکمتی
مجید حکمتی

041-36371253
041-36371254

www.hekmati.co
info@hekmati.co

تبریز- کیلو متر 10 جاده تهران- باالتر از سه راهی اهر- مجتمع آلومینیوم حکمتی

تولید کننده بیلت و انواع مقاطع پروفیل اختصاصی نرده لوله و سیستم های درب و پنجره 
آلومینیومی

ماشین سازی یونیورس
مرتضی رامی

044-33745114
044-33745115

www.universemachinery.com
info@universemachinery.com

ارومیه- شهرک صنعتی فاز 2- صنعتگران 4- خیابان 6- خیابان 13- پالک 6

ماشین آالت مونتاژ درب وپنجره دوجداره
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مهرپلیمرمهام126
ناصراداوی

09122098338
02156437645

naseradavi2019@gmail.com
رباط کریم- کمربندی یادگارامام اصغراباد

تولید پروفیل درب و پنجره پی وی سی

موسسه رنگین
نادر مساحی اسکویی

02156233361
02188862103

www.ranginblind.com
rangin_co@yahoo.com

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار گلستان، نبش گلشن 1، پالک 1

تولید توری پلیسه حشره، انواع پرده های سیستمی )پلیسه، شید رول، زبرا، پنل تراک و ...(، 
قطعات پالستیکی پرده

مکاکو
سعید مقدم

09128194908
02146811174

www.mecacoiran.com
saeid.moghadam01@gmail.com
تهران- شهرقدس- بلوار شورا- خیابان ساحل

سازنده ماشین آالت
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مهندسی و ساخت پارت رازین129
شهریار اطهری

02144628098
02144628098

www.partrazin.com
shahriar.athari@gmail.com

تهران- اتوبان همت غرب- جنت آباد مرکزی- خیابان مخبری- پالک332- واحد1

انواع تیغه های پلی آمید مورد مصرف در پروفیل های آلومینیومی ترمال برک و انواع گسکت از 
TPE جنس

مهندسی صنعت دوام شیمی
سیده فاطمه میرترابی

021-88654599
021-88654599

www.davamshimi.com
info@cdieco.com

آفریقای شمالی، قبادیان شرقی، پالک 15، واحد 18

مهسان صنعت سارو
شهرام رضاپور

021-46801143
021-46801143

shahram.rezapour63@gmail.com
شهرقدس- بلوار کلهر- خیابان پاسدار

فروش ابزار و یراق درب و پنجره دو جداره upvc و ماشین آالت تولید کننده درب و پنجره
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نوین الماس کاسپین پدیده پاسارگاد132
محمد محمدعلیخانی

02833883
02833688148

www.novinalmas.com
m.m.alikhani2000@gmail.com

قزوین، خیابان شهید بابایی؛ کوچه خاکعلی، ساختمان سپیدار

شیشه و لوازم شیشه های دوجداره. انواع چسب های ساختمانی و صنعتی. دستگاه های تخصصی 
صنعتی شیشه

نواندیشان الومینیوم خراسان
مجید اکبری شعرباف

09151108839
05136585131

majidakbari.nak@gmail.com
مشهد- بلوار ازادی- آزادی 97- برج سامان

تهران- خیابان مالصدرا- خیابان شیخ بهایی شمال- کوچه معصومی- پ 41- طبقه 3 - 
واحد16

درب و پنجره آلومینیوم ترمال بریک و یوپی وی سی

نبوغ بهینه گستر
سید حسن حسینی

91070447

poly-urethanes.com
info@poly-urethanes.com

تهران- خیابان شریعتی- باالتر از ملک- نبش کوچه کشواد- پالک 88- واحد 4

تامین کننده مواد اولیه عایق های حرارتی و صوتی مشاور، طراح و مجری در سراسر کشور محصوالت: - فوم 
پلی یورتان سلول باز و بسته در دانسیته های مختلف - پلی یورتان های پیش ساخته )شیت و لوله ای( 
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ولمر ماشین135
محمدچراغی

09122374288
02165231849

www.wollmer-co.com
m.cheraghi@aol.com

تهران- جاده شهریار- نبش بلوار میرکی- پالک 476

UPVC تولید کننده ماشین آالت درب و پنجره آلومینیوم و

نیم دری
سلمان خوب زاده
09125796205

salman.khoobzadeh@gmail.com
تهران- چهار دانگه- گلدسته- انتهای خیابان مصطفی خمینی

تولید کننده درب پنجره دوجداره

نوین سازان تهران
سید ناصر حسینی
02144991744
02144991741

www.tuburoll.com
info@novinsazan.com

تهران- کیلومتر 20 جاده مخصوص کرج- خیابان بهار 6- پالک 4

طراحی و تولید انواع متورهای توبالر
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ویستال138
سعید بنکدار

09126262239
55768743

www.vistalco.com
saeedbonakdar2022@gmail.com

تهران- خیابان قزوین- خیابان برادران حسنی )قلعه مرغی(- پایین تر از تاالر سانلی- بنگاه 
امین زنجانی- اولین فروشگاه دست راست

تولید کننده و ارائه دهنده ی سیستم های رینرز بلژیک و آلومیل یونان

ویستا بست
محمدجواد اقدامیان

02123002300
02188530599

vistabest.com
info@vistabest.com

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه مقدس)4(، پالک 21.

UPVC تولید پروفیل

وندور
علیرضا باقرزاده

021-65422375
021-65422375

www.vandoor.ir
damaxceo@gmail.com

شهرک صنعتی صفادشت- بلوار فروردین- خیابان 10 غربی- کوچه افرا- پالک 104

تولید کننده درب و چهارچوب های ام دی اف روکش پی وی سی و روکش چوب طبیعی و 
کابینت و کمد دیواری
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هامون141
الهام روازیان

013-44818256
013-44818256

hamoon.manzari.14@gmail.com
آستارا- ویرووی جاده اصلی- روبروی مصالح ساختمانی نصیر نیا

دکوراتیو داخل شیشه و توری

ویناک )پویش پارت سیمین(
بهمن نظری
02145748
79887739
winac.co

n-tabatabaiee@winac-co.com
جنت آباد مرکزی، بلوار شاهین شمالی )کبیری طامه(

تولید یراق آالت درب و پنجره UPVC شامل کلیه متعلقات و ملزومات

وین باکس
یوسف گلشاهی

09120681464
09120681464

winbox.ir
info@winbox.ir

استان گلستان، گرگان

وین باکس سامانه اختصاصی کارگاه های مونتاژ در و پنجره های یو پی وی سی، آلومینیومی و چوبی 
می باشد. کارگاه های مونتاژ، در این سامانه می توانند، گزارش های حرفه ای بسیاری از جمله طراحی 
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یراق سازان ماکو144
معصومه افتخاری
02636670515
02636670515

maku.accessories@gmail.com
کرج، منطقه ویژه اقتصادی پیام، فاز یک، خیابان نهم

UPVC تولید یراق آالت درب و پنجره

هوکارت درب ایده پرداز
رضا پایور

02156236681
02156236681

hukart.ir
info@hukart.ir

شهرک صنعتی شمس آباد- خیابان گلسخ 8- پالک 66

درو پنجره و نما - پروفیل آلومینیوم- کرکره برقی

هلی پن
ابراهیم علیخانی

021-22916476
021-22916476

www.helipen.com
ehsanalikhani360@gmail.com

خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، کوچه یکم، پالک 8، واحد 35

تولیدکننده پنجره آلومینیوم
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144 ZOMORROD ALUMINIUM

031-95026370
031-95027370
www.zomorrodgroup.com
zomorrod.g3370@gmail.com

ZARIN BANA PARSIAN (SYNDEJ)

021-2348
021-2348
www.syndej.com
info@syndej.ir

ZAND RUBBER
Ramin Arashpour
44168731
44168721
www.zandrubber.ir
info@zandrubber.ir
#27, No.54 , South Sattari Exp., Kashani Ave., Tehran

Producer of EPDM gaskets and parts for door and window industry.
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141 ZAMANI TOOLMAKING
Mahmoud Zamani Alavijeh
3145647140
3145647140
www.zamanitoolmaking.com
fzamani916@gmail.com
Isfahan, Great Industrial Town, Kar Afarinan 8 Street, 67 Plaque

manufacturing of upvc and aluminium

YARAQSAZAN MAKU
Masoumeh Eftekhari
2636670515
2636670515

maku.accessories@gmail.com
9th Ave, Payam freezone industrial city, Karaj, IRAN.

UPVC window & door accessories

WOLLMER
mohammad cheraghi
9122374288
2165231849
www.wollmer-co.com
m.cheraghi@aol.com

upvc & aluminium door, window and double pane machinery lines production 
and sale
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138 WINBOX

9120681464
9120681464
winbox.ir
info@winbox.ir

UPVC, Alumin, Wood Design and Managmnet Dashboard

WINAC(POOYESH PART SIMIN)
Bahman Nazari
2145748
79887739
winac.co
n-tabatabaiee@winac-co.com

Manufacturer of UPVC door and window fittings, including all items and 
supplies

VISTAL
Saeed Bonakdar
9126262239
55768743
www.vistalco.com
saeedbonakdar2022@gmail.com
304 - Martyr Hassani st - Qazvin st - Tehran

Manifacture and Provider Alumil and Reynaers Aluminium System
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135 VISTA BEST
MohammadJavad Eghdamian
2123002300
2188530599
vistabest.com
info@vistabest.com
No.21, Moghadas alley, Ahmad Ghasir street, Shahid Beheshti street, Tehran, 
Iran.
Producing of UPVC profiles.

VANDOOR

021-65422375
021-65422375
www.vandoor.ir
damaxceo@gmail.com

VALAD ALUMINIUM SYSTEMS
Mohammadhossein Farivar
86015603
86015605
www.globalum.co
info@globalum.co
flat4,2nd floor.No147 . jalal Al Ahmad highway . (Opposite ShahrAra)

Door & Windows - Curtain Walls
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132 UNIVERSE MACHINERY
Morteza rami
044-33745114
044-33745115
www.universemachinery.com
info@universemachinery.com

TURK YARAGH ALUMINIUM
Faramarz Akbari
9121415616
2433775672

faramarz.akbari@yahoo.com
Tehran, 4dangeh.ST, 41.NO

Production and distribution of advanced rail and accordion mechanisms for 
doors and cupboards

TOURISAZ PISHRO PASARGAD
Alireza Shekarchi
22471080
22471080
www.tourisaz.ir
info@tourisaz.ir
No 8, Banafsheh Bldg., Atisaz 2 Complex, zekavat St.,Artesh Blvd., Aghdasiyeh, 
Tehran
Outdoor RollUp Motorized systems including flyscreen, shades & transparent 
curtains.
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129 TOPCO
ESMAIL MOMENABADI
9123316004
2333439066
www.topcowin.com
info@topcowin.com

TOLIDI NAVARLABE PVC VE KAGHAZ SHABAKE AFRA

021-26372415
021-26372415

mehparas94@gmail.com

TOHID WELDING ELECTRODES AND WHEELS CO.

051-33436600
051-33430021
www.twef.company
tohid1@twef.company
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126 TIAB GREEN WALL
Iman Shalchian Tabrizi
2188845454
2188848410
tiabgreenwall.com
abokhak.ariatiab@gmail.com
1th Floor, No 18, Madaen Alley, Fajr St, M otahhari Av, Tehran, Iran

Production of elements and execution of green walls

TARAZ POLYMER IRANIAN
Mr, Shafagh Mohammadi
031-32242846-9
031-32242848
www.tarazpolymer.com
info@tarazpolymer.com
Number 203,204 , 2nd Flat, AZAD Building, Ferdowsi Ave, Isfahan, Iran

Supplier and distributor of polymers and plastics raw materials and additives 
of UPVC profile.

TAK SEVIN DOOR

041-34240425
041-34240425

delkhahsalman@gmail.com
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122

123 TAAVONI TOLID PROFILE YEKTAARAS (ALSON)
ghasem mohseni
041- 3134

www.alson.ir
profile.yektaaras@yahoo.com
Aras Free Zone, Heavy Industrial Phase, One Kilometer After Hadishahr Police 
Station
Producer Of Specialized & Thermal Break Aluminium Profiles

SYSTEM GOSTAR SINA
ESKANDAR BABAEI
8134384010
8138218906
www.sgsina.ir
info@sgsina.ir
No195, 33nd St, 3rd Blvd , Bou Ali Industrial Town,HAMEDAN , IRAN

Produce of panic exit device for fire resistant doors (push bar panic,touch bar 
panic) and Metal door handle

SUPER WIN
Reza gholami
77132773
77132773
superwin_upvc
r.gh5816@yahoo.com
Resalat square farjam intersection building 885
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119

120 SOROUSH DOOR
mohammad reza rahimi
44978974
44978975
www.doorcoo.ir
doorcoo@gmail.com

SOBHAN PISHGAM POUYA
SEYED BAHMAN SOBHANI
02832884075-77
02832884075-77
sepcoal.com
sepcoal.com@gmail.com
ABYEK- CASPIAN 2 PARK- SOUTH EBTEKAR STREET - TALAASH 3 ALLEY

Alummnium, Glass Partition Door Bathroom Handrail & Balustrade Manufactur-
er Designer & Performer Aluminium Profiles & Accessories Polishing Supports

SINADOOR

041-34217220
041-34217220

ghanbarian.choob@gmail.com
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117 SHONLINE - SOLATECPROFILEMANDER
ramin eskandarzadeh
2165263970
2165264154
www.shonlineupvc.com
shonline.ir@gmail.com
Tehran - Shahriar - Jihad Square - Amin Office Building - Third Floor

upvc profile window & door producer

SHILLER MACHINE
Iman Najmi
88692845
46835271
www.shillerupvc.com
imannajmi@yahoo.com
No11 - Fajr Av - 20th k Tehran-Karaj Road

Machines for manufacturing PVC and Aluminium Windows & Doors

SEPAHAN ABGINE SANAT
Ali Nasrollahi
42297283
42297283
www.abginco.ir
iranglassmachinery@gmail.com
no124-Azadegan Blvd -Villashahr-NajafAbad-Isfahan

Manufacturer of machines for the production of double glazing and double glazed 
doors and windows and security. Repair and installation of double wall lines.
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114 SECCO IRAN
Ahmad Pourfallah
9121193028
021-88802500
www.seccoiran.com
ahmad.pourfallah@gmail.com
No.196.North Ostad Nejatollahi Ave.,Tehran 159714111-Iran

Aluminum doors and windows Galvanized doors and windows U.P.V.C doors 
and windows Roller shutters solar Screens Porta-cabins and kiosks Railing 

SANAYE ALUMROLL NOVIN
Mehrdad Mohammadi
086-33554404 , 06
086-33134050
www.alumroll.com
info@alumroll.com
West “Namavaran” St., Industrial Zone No.3 (Khairabad), 25th km of Tehran 
Road, Arak, Iran
1. Door and windows system ( normal and thermal break) 2. Modernized facade system 
(curtain wall, unitized curtain wall and variety of dry walls) 3. Aluminum shutters system 

SANAT DAVAM SHIMI CO.

021-88654599
021-88654599
www.davamshimi.com
info@cdieco.com

PG fix 100_ pG fix 500_ PG fix 700_ PG fix 4000_ pG fix 8000_ PG fix 10000_
PG fix 900PG fix 77 _pGz90 _ PG fix 50_PGfix
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111 SADEGH RUBBER COMPAN Y
Mohammad mahdi Hoseinzadeh
2165742671
2136616114
www.lasticsadegh.com
sadegh.ruber.manufacturing@gmail.com
No 2, East Puya, Amir Abad Sq, Sharif Abad, Safadadht, Tehran.

Manufacturer of rubber and sponge profiles for automotive, rail, construction 
and other industries.

RONAGHI INDUSTRIAL GROUP
Mansor Ronaghi
9022284154

www.ronaghi-filter.com
nedashahvali99@email.com
32Km-rd-saveh-one blive industry right hand prme sooleh

Eag-filter

REZVAN ALUMINIUM TAT
Bagher Salmani Tatlari
46130049
49159
www.rezvanal.com
rezvanaluminum@gmail.com
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108 RANGIN INSTITUTE
Nader Masahioskoei
2156233361
2188862103
www.ranginblind.com
rangin_co@yahoo.com
No.1, Golshan1, Golestan Bld., ShamsAbad Industrial Zone, Tehran, Iran

Manufacturing pleated insect screen, different type of blinds (Pleated, Roller, 
Zebra, Panel Truck, ...), plastic part of blinds

RAASA
vahidreza ghafari
9128409709
9197567732

raasawood@gmail.com
shahrak sanati nasir abad khiyaban erfan pelak 43

darb komod kabint

PROGLASS.CO
Alireza tavosi
9131146014
3145838465
www.proglassco.com
proglass.ir@gmail.com
no:146, Baharestan St,Isfahan, Iran

Aluminum spacer bar corner butyl
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104

105 POUYAN PELAST ARAS

041-36385689
041-36385689

rahim_alivand@yahoo.com

POUYA BANA NOVIN BORNA
Shahed Kashani farid
21449622338
2144968127
www.upvc.me
info@nanowin.ir
Apt. No.1, No.48, Javaheran Alley, Sattary Exp.Way

POLYMER JAFARI

914303698
4133106012

alijafarimarsnd@gmsil.co
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102 POLIMER DARB GOLMIKH

011-35158888
011-44420463
www.polydoor.ir
doorfair_co@yahoo.com

PETRO POOYA INDUSTRIAL GROUP

021-26412311
021-26412311
www.bestvisionco.com
petro-pooya@yahoo.coom

PART RAZIN ENGINEERING & MANUFACTURING CO.
Shahriar Athari
2144628098
2144628098
www.partrazin.com
shahriar.athari@gmail.com
Unit 1, No. 332, Mokhberi BLVD, Central Jannat Abad, Tehran, IRAN

POLYAMIDE THERMAL BREAKS & TPE GASKETS
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99 PARSWIN+
hasan rezaei
55274279
55284011
www.parswinplus.com
parswin.plus@gmail.com

PARS CORNET
valiolah sadeghi
55276312
55276313
parscornet.ir
parcornets@gmail.com

PARS ACCESSORIES& PROFILE
yaghoub.mahboubi maleki
9141147329
4134258648

hadi.mahboubi@yahoo.com
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96 PANJEREH IRANIAN

021-44489429
021-44489429
www.panjereh-iranian.com
panjereh.iranian@gmail.com

ORMANCHOOB

021-56451266
021-56451266

h.nazarpoor99@gmail.com

ORMAN SANAT AZARBAHJAN
amir hesar
33744742
33744741
www.ormandoor.com
amirhesar@yahoo.com
urmia west azarbaijan industrial zone 2

product of: security door&anti fire and interior doors-mdf profil
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93 NOVIN SAZAN TEHRAN
seyed naser hoseini
2144991744
2144991741
www.tuburoll.com
info@novinsazan.com
No. 4, St. Bahar 6, 20th Km, Lashgari highway, Tehran, Iran.

Designing & production of Tubular Motor

NOVIN ALMAS KASPIAN
mohammad mohammad alikhani
2833883
2833688148
www.novinalmas.com
m.m.alikhani2000@gmail.com
Qazvin, shahid babaei st, khakali alley, sepidar Building

glass and glue

NOUANDISHAN ALUMMINUM KHORASAN
mr majid akbari sherbaf
9151108839
5136585131

majidakbari.nak@gmail.com
Mashhad Azadi Boulevard Azadi 97 Saman Tower

Aluminum thermal break doors and windows and UPVC
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90 NOOR WOOD INDUSTRY (MAZAHERI)
Mahmood Rostam Mazaheri
02156861930-02156453676
2156861920

noorwoodmazahery@gmail.com
Noor Wood Industries (Mazaheri), Shaghayegh alley (between Ring Kar street 
and choobbori street), next to Saipa Khanjani dealership, not far from Roba
Manufacturer of all-wood lobby doors in various designs and models, entrance and 
interior doors, room doors, anti-theft doors, doors PVC, HDF, ABS, interior decoration

NOBUGHBEHINEHGOSTAR

91070447

poly-urethanes.com
info@poly-urethanes.com

NIMDOR
Salman khoobzade
9125796205

salman.khoobzadeh@gmail.com
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87 NEW WOOD INDUSTRY
Asghar Karampour
9121399252
021-56456999

asgarkarampoor1365@gmail.com
Tehran - Ayatollah Saeedi Highway after Adran intersection, Ringkar Sanat 
Street, 6p21
Production of doors: Anti-theft - room - service - all kinds of frames, with 
various colors and PVC coatings

NEJATI MACHINERY

33734361
www.firatmachin.ir
adelnejati65@gmail.com

NASTARVAND INDUSTRIAL GROUP
BITA ARAB
9121995596
2176251867

bita.arab@yahoo.com
NO.6, YASAMAN ALLEY, ALTAR, BUMEHEN, TEHRAN

MANUFACTURER OF UPVC FITTINGS (TYPES OF WINDOW AND DOOR HAN-
DLES ,SERVICE AND HINGES
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84 MOTAGHED INDUSTRIAL GROUP

041-4104
041-4104
darbmotaghed.com
darbmotaghed@gmail.com

MEKAKO
Saeid Moghadam
9128194908
2146811174
www.mecacoiran.com
saeid.moghadam01@gmail.com

Design and produce machinary

MEHRPOLYMERMAHAM
naser adavi
9122098338
2156437645

naseradavi2019@gmail.com
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81 MASHIN SAZI AMIN
IRAJ LOTFI
04432723550-1
4432723552
www.lotfiupvc.com
behnamlotfi52@gmail.com

MARAL PROFIL ARAS
SAEID NASIRI
02144925308-04142110014
2144925320
www.maralprofilaras.com
maralprofilaras1@yahoo.com
Julfa Aras Free Zone Industrial Region Second Section No: 329 and 330 
+984142110014 - +984142110015
Manufactured Aluminium billet & Upvc & Composite Profil

MARAL BEHINEH JONOB
Ahad hadi mahmoodi
2144053313
2144053313
www.maralbehineh.com
maralbehinehjonob@gmail.com
No 159 ferdos blv tehran
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78 MANDEGAR ALUMINIUM INDUSTRIES CO
Amirabbas Shafiei
08633554610-14
08633554610-14
www.mandegaralum.com
info@mandegaralum.com
301 Street, Industrial Zone No. : 3 (Kheirabad), Arak-IRAN.

MAHSAN SANAT SAROO

021-46801143
021-46801143

shahram.rezapour63@gmail.com

KIYAN AMNIYAT SALY
Mohammad Souri
8134262286
8134262276
salydoor.ir
salydoor@gmail.com
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75 KIMYA FELEZ AZAR
Abbas Salmanzadeh
9821 8810 3891-9
9821 8810 3891-9
www.kfa-co.com
marketing@kfa-co.com
Unit 4, 2nd floor, No.3, first of Fathi shaghaghi St., Valiasr Ave, Tehran 
1433634413, Iran
Supplier of polymer and chemical raw materials (Titanium dioxide, 
Polycarbonate and magnesium hydroxide)

KIMIYAGAR EMERTAT ARNIKA
NEJAT ABDOLLAHIAN
026-33415161
026-33417269
www.kimiyagar-ea.com
sales@kimiyagar-ea.com
unit4, aanahita bldg, eram blvd, mehrshahr, karaj, iran

Consulting-implementation-support-production line optimization and 
formulation

KIMIA SANAT DEKAMOND

33990502

support@goldenfadak.com
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72 KHEIRY INDUSTRIES

021-46897300
021-55255357
www.kheirysaw.com
vahidfadaee@gmail.com

KHAVZRZN SHIMI PARS TAK
MAHDI HASSSN
36352611
36352611

mehdi5223029@gmail.cam
TEHRAN- PAKDASHT- IMAM REZA HIGHWAY- NUM209

Production of upvc profiles

KAVIAN SAYESH PORRANG
Amir Kaviani
9125224229
2176219691
www.kapoco.ir
amir.kaviani@gmail.com
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69 KARA MACHINERY
Aref Sadati
33701223
33202748
www.kara-machinery.com
aref_sadati@yahoo.com
east ring - Sari city

producer double glass & upvc machinery

KALWIN PROFILE UPVC

026-32548577
026-32548577
www.kalwinupvc.com
kalwinupvc@gmail.com

JSUN INDUSTRIAL GROUP
ahmad samadani
031-35304585
031-35304585
www.jsun.ir
samadani1313@gmail.com
isfahan, jey St, Rajaee St, 22Bahman St, 12th Alley
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66 JAHAN VARAGH E GALVANIZE KURDISTAN

021-44055966
021-44055967
www.knup.co
info@knup.co

ISFAHAN COOPAL ALUMINUM CO
Mehran Rezaeian
031-42290788
031-42290559
www.coopal-co.com
info@coopal-co.com
NO 103& shahid ghaderi st. cross montazerieh ind estate najafabad isfahan I.R

manufacturer of construction and industrial aluminium profiles

IRANPLASTIC

021-66802434
021-66804820

info@iranplastic.com
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63 IRANIAN ASSOCIATION OF DOOR & WINDOW MANUFACTURES

021-22674113
021-22673402
www.irandwa.ir
info@irandwa.ir

IRAN PARS
abas seyfi zadeh
2156456844
2156456674

parsdarbfidar1@gmail.com
Tehran, 30 km of Ayatollah Saeedi Highway, after Adran intersection, Qaleh 
Mir Industrial Town, Ring Kar Sanat St., No. 1, No. 1
Production of luxury construction doors

IRAN AZAR ALUMINIUM
Masoud Khadivzad
66404940
66955714

iranazarcompany@gmail.com
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60 INDUSTRY PROFILES ARARAT
Esmaeel Rajaee
9121095458
2144264783

rajaeiesmail@gmail.com
Unit6,3rd Floor, Opposite Negin Passage, 1 Sadeghiyeh Square, Tehran.

U.PVC Profiles

INDUSTRIAL FACTORY GROUP KEEP(KHAKPAKI)
mohammad hosein khakpaki
4136302143
4136302505

keepkeep135@yahoo.com
azarbayjan shargi-tabriz

profile crp- door &window

HUKART
Reza Payvar
2156236681
2156236681
hukart.ir
info@hukart.ir
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57 HELIPEN

021-22916476
021-22916476
www.helipen.com
ehsanalikhani360@gmail.com

HEKMATI ALUMINIUM COMPLEX
Majid hekmati
041-36371253
04136371254
www.hekmati.co
info@hekmati.co

Manufacturer of all kinds of special profile sections and aluminum door and 
window systems

HAMON

013-44818256
013-44818256

hamoon.manzari.14@gmail.com
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54 GOSTARESH SANAYE QAEN
Mrs. Azadeh Hassani
88688647
88680942

moj.sadeghi@gmail.com
unit 8, no. 14 East haghtalab, South Alameh St., Saadat Abad, Tehran, Iran

upvc profile & upvc door and window producer

GOSTARESH ABZAR PASARGAD
Ebrahim Davoudi
66809606
66780195
www.abzar.org
gostaresh.abzar.pasargad@gmail.com
Unit 2nd, No 6, Fath 9th St., Fath highway, Tehran, Iran

Sales and consulting of devices and lines for assembly and production of 
doors and windows, IG & Furnace Glass, UPVC and Aluminum profiles.

GMAX ADHESIVE
Ghaderi
46144025
46144137
www.gmaxglue.com
info@gmaxglue.com
No. 182 Mirzababaei Blvd. Pounak

Manufacturer of sealants, silicone, polysulfide, polyurethane and foam, spac-
ers, and molecular sieve
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51 FARVARDIN TECH MACHINE CO LTD
Fouad Fazeli
88705040
88705042
www.faratest.com
info@faratest.com

Testing & QC Equipment

FARAZJAM EIVANAKEY
Amir Zarrehpour
9121279437
2334583446
farazjam.com
farazjamglass@gmail.com
No. 2/ 3rd Ebtekar /Eivanakey Industrial Area / Tehran/ IRAN

FARAZ POLYMER IRANIAN
DAVAR MODIRI
021-44006970
021-44001070
www.polymeriranian.cim
farazpolimeriranian@gmail.com
Tehran, Sadeghieh 2nd Square, Ferdows Blvd., Valiasr St., Taqdiri Gharbi St., 
No. 82
Manufacturer of all kinds of parts, gaskets and sealants made of silicone and 
EPDM
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48 FARAPISHTAZ HOONAM RUBBER INDUSTRIES
MARYAM ZAHIREMAMI
7132291918
7132272697
www.farapishtaz.com
info@farapishtaz.com
50th km of Shiraz-Sepidan road

Manufacturer of Various Kinds of Rubber Parts and Profiles

FARAN TABESH
abdol majid alie
2634495446
2634451400
www.faranco.co
info@faranco.co
Building - plaque 100 - floor 3 - unit 6 - next pharmacy ghanon - kosar - street-
between mild and wread - bridge nabouat - mothari - karaj - alborziran
Monufactures Radiant heating ststems

FANAVAR PLASTIC MOULDING
Hadi ahadi
2166427003
2166427004
www.fpmoulding.com
info@fpmoulding.com



22

43

44

45 ETEMAD RAHKAR NOVIN KALA
Alireza Etemadian
2165613030
2165613030
www.eternal.ir
info@eternal.ir
NO.12.1, East First Street, Golgun, Industrial Estate, In the 11th kilometre of 
Karaj old road, Tehran, Iran
All kinds of adhesives, sealants, insulation and polishing products and 
industrial sprays

ESKANDARB POLYE WOOD
ali normohammadi
9123005079
56392914
www.eskandarb.com
eskan_darb@yahoo.com
jade sawe shahrak sanati nasir abad kh saba pelak s13

darb&ghhargob darbhaye vrodi- otagi- serwis

DRWIN
Fereshteh baniamerian
34239143
34239145
www.drwinupvc.com
peyman.sarandi@gmail.com
Karaj

upvc
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42 DOOR, WINDOW AND FACADE MAGAZINE
Hossein Serajian
77240502
77240503
www.namawin.ir
doorwin.magazine@gmail.com
P.O.Box: 16845-135, Iran University of Science & Technology, Narmak, Tehran, 
Iran
Publishing and Distributing Magazine of Door, Window, Glass, Facade and etc. 
News broadcasting agency through 

DIVA PROFIL

22761133
22761136
www.divaprofil.com
info@divaprofile.com

DARVAZE TALAE SAKHT VA TOLID. PJS

021-88836401
021-88836401
www.fireprotect.ir
zohari.mohsen@gmail.com
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39 DARABI DEVALOPMENT OF INVESTMENT
Saeid Darabi
9126279526
1133543474
www.karen-machine.com
karen.machine2010@gmail.com
Industrial Town Phase 2-Sari - Iran

Designer and Manufacturer of Specialized Glass , Door and Window Machines

DANESH DIAMOND
ali danesh
33608350
33608350
www.daneshmid
soltanimaryam161@gmail.com
Isfahan-Khomeinishahr

machines

CHOOB IRAN AMOL
Nasrollah Karimifar
1143084046
1143084047
www.choobiranamol.com
kariminasrollah5691@gmail.com
Amol/Mazandaran/Iran

Manufacturer of interior doors with PVC coat and wooden doors
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36 CAN MULLER YILMAZ
masoud abedin nasab
2636639751
2636639752
www.canmuller.com
mehrdadab5@gmail.com
Karaj, Ferdis Road, Mapna Power Plant Boulevard, Noor Industrial Park, Noor 
St.No8
Manufacturer of upvc and aluminum door and window assembly machines, can 
muller yilmaz brand Manufacturer of upvc 60 series profiles 6-channel brand 

BORNA GOSTAR PARSI
amir hossein fakharian qomi
2122518404
2122518404
brickind.com
hanieh.asghari92@gmail.com

The machinery is used for lifting and moving large and heavy pieces of glass, or 
any non-porous and slick surfaces. Borna Gostar vaccum lifter is made in different 

BONYAN SANAT MACHINE BULIDING

041-42264368
041-42264368
www.b-s-n.ir
bonyan.sanat.novin@gmail.com
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33 BEHINEH GOSTAR FARATAB
Peyman sherafati
2634252286
2634252281
www.katiaupvc.com
katia.upvc@gmail.com
Unith4, seventh floor, nikamall tower, rajaee shahr, karaj, Iran

door and window upvc profile

BEHINE SAZAN KHALIJ FARS
Meysam Khalafnejad
32216683
32216683
www.akpairan.ir
mr.shahikasra@gmail.com
Ahvaz

Manufacturer of aluminum doors and windows and facades

BEHIN SAMAN HOOSHMAND NEGAR
Maryam Hemmati
2166123466
2166123466
www.iwindoor.com
info@iwindoor.com
Unit 807, Floor 8, Panamall Office Commercial Complex, Azadi Ave, Tehran, 
Iran
Window and Door Design and Calculate Software (iwindoor)
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30 BEHDOOR RANGIN COMPANY
Mr.Ameri Abbas
051-32400792-021-88421267
051-32400792-021-88421267
www.behdoorrangin.com
info@behdoorrangin.com
5th kooshesh st.fanavarihaye bartar Ind., chenaran Rd., Mashhad. NO.9, 
Sajjad Bldg,Motahari St., Tehran
Aluminium . Window . Door And Curtain Wall

BATIS SAZAN GITI (PAYANDEJ)
Hossein khademi valipoor
2157482
2156456830
www.payandej.com
payandej@yahoo.com
No14-Shohadaye Sanat street- Sanat3- Ghalemir industrial town Baharestan 
Tehran.
upvc window profile producer

BANIAN

02146836401 -02137843
02146836224
www.mrwinupvc.ir
sahar_rajaee@yahoo.com
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27 BANA NAMAYE SHAHR TABRIZ

041-36373900
041-36373900
www.namayeshahr.com
rastar_bp@yahoo.com

AZIN CHOOB

045-33873484
045-33873484
www.ghalan.ir
galandoor@gmail.com

AZAR SANAT NURLU PLAST
Zohreh Faraji
041-3154
041-3154
www.nurluplast.com
info@nurluplast.com
No. C103, Foreign Industrial Zone,Sofyan Road, Tabriz/Iran 

Producer of Polyamide and PVC strips
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24 AZAR MACHINE IRANIAN
kamal alizade
021 66475167-8
021 66475169
www.azarmg.ir
mojtaba_arnnesa@yahoo.com
tehran hor sq south karegar st no 901

manufacturing of aluminum and upvc profile machines

AYEGH SANAAT ASH

021-46136139
021-46136139

ash139089@yahoo.com

AYEGH KAVIR GOURP
S.Reza Akhavan Dastmalchi
2143082
3535279410
www.kiwco.com
info@kiwco.com
N1- kavir building-Shahidnoori ave-Sheikh bahai st-Tehran

Aluminium & UPVC window & Curtainwall
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21 ASIA KIISHESH SAHAND
ahad monavari ghahramani
4132466244
4132466245

amirhosein.621@gmail.com
Tabriz - Foreign Investment City - Eco Street - No. 116

Manufacturer of Ersam profiles

ASIA JAM PROFIL
mohamad ali jafari monavvar
4136309365
4136309364

asiajamprofile@gmail.com
Bostan Abad-Ali Nasab Industrial Town-Sanat St.-Plot 4-4

Profile Manufacturer (Fenstermann- hammer)

ASAS SAZAN BONIANE GERDEMAN
goli mashayekhi
88650212
88650213

asassazanbonyangordoman@gmail.com
vanak,borje ayneh vanak, tabaghe 7, vahed707

gasket product & aluminium profile product
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18 ARWIN FANAVARAN SANAT NAB
HADI BAGHERI
2637773274
2637773274
www.realwinupvc.com
real_win@yahoo.com
Eshtehard Industrial Town, West Ghazali Blvd., Golrokh St., 2nd Golshid Alley, 
first section1518
Manufacturer of upvc profiles with REALWIN and FOBOS brands.

ARTMEN
MOHAMAD DADGAR
9121968405
2155684036

mohamaddadgar62@gmail.com
Aluminum Bazaar, Qaleh Marghi St., No. 259

hinges and handles

ARTA PROFILE PISHRO SANAT JAHAN CO.
Vahid Ghalehgir
045-3111
045-3111
www.shefferprofile.com
u.p.v.c.ghalehgir@gmail.com
7th Km of Ardabil to Astara road - opposite of the airport

Different types of UPVC door and window profies
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15 ARIA HAMOON AZAR
Mohammadreza Jafari Monavvar
4136309573
4136309573
www.alutherm.ir
info@alutherm.ir
Aali Nassab industrial town, Tabriz-Tehran road, Tabriz

Anodized aluminum sections and profiles, electrostatic powder coatings, raw 
materials import, aluminum export

ARAZ DOOR ALBORZ
H. Mahdavikhah
982637000000
982637000000
www.arazdoor.com
aydin3583@gmail.com
No.90, South 5th alley, Ilya Zarrin St., Sardaran Industrial Zone, Mahdasht city, 
Alborz province, I.R.Iran
security Armored door and lobby door manufacturer with high quality and 
standards of materials for domestic and logistic trade.

ARAD SANAT POROFIL HIRKAN
behroz banaii
9111750052
1732327632
www.arad.group
behroozbanaie@yahoo.com
golestan gorgan shahrak sanati bandar torkamangghete28

tolidprofilvadarbopanjereupvc
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12 AMERTAT INDUSTRIAL GROUP

021-44027527
021-44045158
www.amertat-group.ir
razany@gmail.com

ALUMINIUM PEJVAK SEPAHAN (ALPCO)
Ahmad Seyed Hendi
3152374242
3152373805
www.alpco.ir
info@alpco.ir
No.5 - First Main St - 1st Phase - Mobarakeh Ind Zone - Esfahan - IRAN

Manufacturer of Aluminum Profiles (Exclusive, Thermal break, facade) pro-
ducer of Door & Window & Facade

ALUMINIUM MAZANDARAN

011-44321
011-43253560
www.aluminiummazandaran.com
ranginaluminiumnava@yahoo.com
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9 ALUM JAM

044-34342619
044-34342619
www.alumjam.com
info@alumjam.com

ALTIN KILIT SALMAS

044-5243916
044-5243916
altinkilit.ir
alibabazadeh1384@gmail.com

ALSTAR
Mahmud Sharbatdaran
113344000000
1133434884
www.alstar.ir
sales@alstar.ir
Km 4, Neka roud, Sari

Manufacturer of all types of industrial and constructional aluminum profiles 
and aluminum doors and windows
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6 ALPPHADOOR
Morteza asadi
56653330
56653330
www.alphadoo.ir
niasa1986@gmail.com
Nomber6 .Ettehad ST .Velayat Blvd. Nasir Shahr Sity. Robatkarim.

Production wooden door.

ALFIT
BEHNAM ZARE ZADE
76229678
76229678
alfitiran.com
behnam_zarezadeh@icloud.com

ALBORZ FARAZ APADANA
javad jafari monavvar
4132466361
4132466363

alborzfaraz.apadanaa@gmail.com
Tabriz-Foreign Investment Town-Opic Three-Way-No. 97

Manufacturer of door and window fittings
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AKPAIRAN CO
Gholamreza hakimi
32466095
32466099
www.akpairan.ir
info@akpairan.ir
No:86 - sanat square - europa st - 2nd asia - Foriegn investments zone - tabriz 
- IRAN
Akpa Iran Company produces all kinds of aluminum profiles (normal and 
thermal break) and metal painting by electrostatic (powder), decorative

ALAKS IRAN
Masoud Hakimi
413109
413109
www.alaksiran.com
info@alaksiran.com
No. 105, Sanat Sq, Asia2 St, Foreign Investment Industrial Zone, Tabriz, Iran

ALAN BUSINESS GROUP

021-66317268
021-66317268
www.alanglue.com
alanbusinessco@yahoo.com
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The construction industry, as one of the economic wealth-creating areas of 
any advanced or developing society, plays an important role in the growth and 
development of countries.
Therefore, special attention is paid to the elements of housing construction in all 
economies of the world in order to increase the productivity of the construction 
sector as one of the key axes of governments and capital owners.
Therefore, the door and window production industry as one of the important 
pillars of building design and construction has always been considered by capital 
owners and design engineers, because it has a valuable place in terms of design and 
beautification of the construction industry and from an economic point of view. In 
terms of reducing construction costs, optimizing energy consumption, reducing noise 
pollution, building safety and dozens of other items are of increasing importance. In 
this regard, holding the exhibition of door and window industry and related industries 
plays an undeniable role in the development and progress of this important industrial 
and economic sector, because by bringing together the top owners and stakeholders 
in this field at the national and international levels. Has been able to contribute to the 
growth and prosperity of this vital part of the construction industry over the years.
We are happy that this year the honor of the door and window union convergence 
has been entrusted to Chista Exhibition Company, so that with the cooperation 
and support of the Trade Promotion Organization of Iran and the International 
Exhibitions Company of the Islamic Republic of Iran, reputable trade associations and 
organizations witness the 14th International Door and Window Exhibition in Let’s be 
the metropolis of Tehran.
In the end, while giving special thanks and appreciation to all the domestic and foreign 
participants who accompanied us in this event, we are grateful to all the esteemed 
government and union officials who helped us to hold this magnificent exhibition.

Message from Mr. Behzad Khani
Managing Director of Pishro Mobtakeran Chista 

On the occasion of “The 14th International Exhibition 
of Door, Window and Related Industries”



The rapid movement of the country’s industries in order to achieve the expansion 
of production and economic growth on the one hand and the volume of 
construction and civil-industrial activities on the other hand has emphasized 
increasing attention to the door and window industry.
The manufacture and production of doors and windows is one of the most 
important areas of expertise in the construction industry, especially when the 
importance of energy consumption and conservation is raised.
The role of exhibitions is crucial to creating marketing, sales, branding and 
networking opportunities and “the 14th International Exhibition of Doors, 
Windows and Related Industries” as one for multifaceted interaction between 
manufacturers and industry owners with knowledge-based companies and 
customers in a professional atmosphere will lead to the creation of value in the 
entrepreneurial system of the country.
This exhibition is held with the aims of providing a suitable platform for presenting 
the news of the door and window industry and creating an atmosphere of 
interaction between domestic and foreign actors, exchanging of information and 
technical knowledge, transferring of modern technology between participants and 
experts, establishing direct communication between producers and consumers, 
supporting producers, elites and activists of these industries for the economic 
excellence of the country and helping to develop non-oil exports.
Finally, I would like to appreciate all the people involved, specialists, participants 
and supporters of this exhibition who created a specialized, competitive and 
commercial atmosphere for the door and window industries;

Message from Mr. Houman Razdar
Managing Director of International Exhibitions Company of 
the Islamic Republic of Iran 

On the occasion of “The 14th International Exhibition 
of Door, Window and Related Industries”
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