
کتردیف company nameنام شر
سالن 

hall

غرفه

BOOTH

minyator31AA01مینیاتور1

AZIN PLASTIC31AA02آذین پالستیک2

haftohashtdiba31AA03هفت و هشت دیبا3

Ronika31AA04رونیکا4

chekadbam31AA05چکادبام5

Arshid Engineering Group31AA06گروه مهندسی آرشید6

Dekor31AA06/1دکوراسیون خاتم  پارسیا اصفهان7

Woodpecker31AA07دارکوب8

Construction industry mana31AA08تاوسازه صنعت مانا9

irandekorativ31AA09ایران دکوراتیو10

TIAB GREEN WALL31AA10دیوارسبز تیاب11

firoozit31AA11فیروزیت12

Elite decoration31AA12الیت دکور13

14team valueteam value31AA12

ISCON31AA13شرکت آینده سازان کهن15

azin poushesh jahan31AA14آذین پوشش جهان16

Sepehrsteel31AA15سپهر استیل17

TehranGarden31AA16تهران گاردن18

Decowall31AA17دکووال19

Rangel31AA18رنگل20

لیست مشارکت کنندگان سیزدهمین نمایشگاه بین المللی میدکس
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کتردیف company nameنام شر
سالن 

hall

غرفه

BOOTH

Manzoomeh Negaran Net31AA19(نماسایت)منظومه نگاران نت 21

kian saman spadan31AB01کیان سامان اسپادان22

Behsazan Saba31AB02شرکت عمران و معماری بهسازان صبا23

Noavaran Memari Itok31AB03نوآوران معماری ایتوک24

25versaceversace31AB03

26Roberto cavalliRoberto cavalli31AB03

27philipp pleinphilipp plein31AB03

28E lie  saabElie saab31AB03

29LamborghiniLamborghini31AB03

30zambaiti paratizambaiti parati31AB03

31p&wp&w31AB03

32
emiliana parati

vitale

emiliana parati

vitale
31AB03

Partack31AC01پارتاک33

tarh2tarh31AC02طرح تو طرح34

Persian saghf novin31AC03پرشین سقف نوین35

shouder31AC04شودر36

Rose31AC05رز37

Rayan lighting31AC06رایان لوستر38

Novin Plast31AD01نوین پالست39

Deghatpelastmahan31AD02دقت پالست ماهان40

Chaman baft31AD03چمن بافت41

iraninansonar31AD04ایرانیان سونار42

Asre Avaye Mangar Co (PLANOTE)31AD05(پلنوت)عصر آوای ماندگار 43



کتردیف company nameنام شر
سالن 

hall

غرفه

BOOTH

Ayster31BA01(آیستر)کیان شیمی صنعت 1

chasbe kagaz divari31BA02چسب کاغذ دیواری2

Artiman Arayeh Mandegar31BA03آرتیمان آرایه ماندگار3

Raddis Decoration31BA03/1محصوالت دکوراسیون داخلی رادیس4

SHAHABJET31BA04شهابجت5

plaster wallpaper31BA05تولیدی کاغذدیواری پالستر6

Top Decor31BA06تاپ دکور7

Golden Sun Group31BA07گروه خورشید طالیی8

Simintagh.co31BA08شرکت سیمین طاق9

Novin saghf31BA09نوین سقف10

HB Fireplace31BA10شومینه اچ بی11

Ghafourian compani31BA11-A12بازرگانی غفرریان12

part safhe31BA13پارت صفحه13

Arman sabz atie asa31BA14آرمان سبز آتیه آسا	14

Rastak arvand shemiran31BA15رستاک اروند شمیران15

I-MAN31BA16آی من16

toloo avin mehr production company31BA17شرکت تولیدی بازرگانی طلوع آوین مهر17

yesil profile31BB01یشیل پروفیل18

Ofogh faraz arka  wallpaper31BB02کاغذ  دیواری افق فراز ارکا19

vepalfloor31BB03وپال فلور20

shomine iran decofire31BC01شومینه ایران دکوفایر21

tasisatkaran31BC02تاسیسات کاران22

AGE Group31BC03گروه صنعتی عصر نوین23

soffit company31BC03/1شرکت سافیت24

Rangin Blind Co.31BC04موسسه رنگین25

Arjan group co31BC05گروه تولیدی ارجان26

Hoshmand sazan fanavar vira(Switch 4)31BC05/1(4سوئیچ )هوشمندسازان فناور ویرا 27

Fooka Fidar Iranian 31BC06فوکا فیدار ایرانیان28



کتردیف company nameنام شر
سالن 

hall

غرفه

BOOTH

Industries woody and polymer lrik38A01-A02صنایع چوبی و پلیمری ایریک1

Azaranclasic38A03آذران کالسیک2

Azaran plast rasa38A04آذران پالست رسا3

hiwood38A05های وود- صبا چوب ماندگار 4

rocowall38A06روکووال5

Arta naghsh tak38A07آرتا نقش تاک6

Decart38A08دکارت7

ganjineh38A09گنجینه8

amin bbq38A10امین باربیکیو9

soheil lasting brick38B01آجرهای ماندگار سهیل10

PARAX/NAHALSAN38B02نهال سان/ پاراکس 11

TRAPA SYSTEM38B03تراپا سیستم12

tatari38B04طاطاری13

AZAR   LIGHT38B05آذر الیت14

Pars Bricks38B06آجرنما پارس15

MARMARPLAST OJAN38B07مرمرپالست اوجان16

gilsa smart city38B08شهر هوشمند گیلسا17

labell38C01البل18

khosh sayeh tabriz38C02پرده  خوش سایه تبریز19

Shokouh Pardis QOM38C03شکوه پردیس قم20

Behpod Baft38C04بهپود بافت21

behin sazan no andish sepahan38D01بهین سازان نواندیش سپاهان22

Dima radiator38D02دیما رادیاتور23

Grantil38D03گرانتیل24

Rosefilm38D04رزفیلم25

 Azarakhsh International Toseye Sanayeبین المللی توسعه صنایع نسوز آذرخش26

Nasooz
38D05

Arta Pan38E01آرتا پان27

Irantechnowood38E02ایران تکنوود28

bornovi38E03بورنووی29

bakand38F01پرده و محصوالت باکند30

 Choob Plast Karan (Decowood)(دکووود)چوب پالست کاران فرانوین سازه 31

Faranovin Sazeh
38F02

irankafpoush mfg co38F03شرکت تولیدی ایران کفپوش32

parsfarame38F04پارس فریم33



کتردیف company nameنام شر
سالن 

hall

غرفه

BOOTH

AHANIN TARH FARTAK38AA01آهنین طرح فرتاک1

Rouhina38AA02روهینا2

KIMIYA Ornamental plaster moulding38AA02/1گچبری  پیش ساخته کیمیا3

naghsh.shablon38AA02/2شرکت  نقش شابلون4

sadaf group- I GLASS38AA03(ای گلس)داده پردازی صدف 5

PIVAN38AA04(پیوان)آرمان تجارت آرون 6

boxmax38AA05باکس ماکس7

LEX38AA06صنایع روشنایی لکس8

Eli trees and plants38AA07درخت  و درختچه های الی9

Gereh carpet38AA08گره کارپت10

beranikitchen38AA09کابینت برانی11

Danjheh38AA10دانژه12

dehkade choobi narvan38AA11مجموعه فنی و مهندسی دهکده چوبی نارون13

khiyal daghigh azhman38AA12خیال دقیق آژمان14

raadglass38AA13رادگلس15

PANJERETABIAT38AA14پنجره طبیعت16

ArtSteel38AA15آرت استیل17

Design Center38AA16دیزاین سنتر18

Nasghshe Almas38AB01نقشه الماس19



کتردیف company nameنام شر
سالن 

hall

غرفه

BOOTH

Mehraz Gostar Arvand (Cabloor)38AB02(کابلور)مهراز گستر آروند 20

aseman lifts38AB03آسمان آسانسور21

Shimi Garane Farda production Co38AC01تولیدی شیمی گران فردا22

novin sisal sanat (pumice)38AC02(پامیس)نوین سیزال صنعت 23

Zarrinkhak brick38AC03کاشی آجر زرین خاک24

VILASAZAN SHATO38AD01ویالسازان شاتو25

MGLIFT.CO38AD02شرکت نوآوران مهر گستر26

Mosalas decor38AD03مثلث دکور27

MHR Wood38AD04ام اچ آر وود28

panel sanat fars38AE01پانل صنعت فارس29

persian stone38AE02پرشین سنگ30



کتردیف company nameنام شر
سالن 

hall

غرفه

BOOTH

Faraz  Aluminum San'at38BA01آلومینیوم صنعت فراز1

Flez Sazan Group (UNIPLEX)38BA01/1(یونیپلکس)گروه صنعتی فلزسازان 2

Behina38BA02بهینا3

sanaat talakub khalaj38BA03صنعت طالکوب خلج4

samir home textiles38BA04منسوجات خانگی سامیر5

 Avije Negin Kavir Technicalفنی مهندسی آویژه نگین کویر6

Engineering Company
38BA04/1

Neodecor38BA04/2نئودکور7

Zia Plast Kavir Meybod38BA05ضیا پالست کویر میبد8

ASP38BA06آ اس پ9

ARTLAD GROUP38BA07(گروه آرت لند)رایزن تجارت سپاهان 10

Golden Eight co (Dutch Floor)38BA08(داچ فلور)کسب و کار هشت طالیی 11

pakar thermowood38BA09تولید و عرضه کننده چوب فرآوری شده پاکار12

sherkate fani mohandesi energy niroye kia38BA10شرکت فنی مهندسی انرژی نیروی کیا13

Aylaheatsink38BA11آیال هیت سینک14

Hivynil38BA11/1شرکت دانش بنیان فن آور آمیزه پیشرفته15

rosha38BA12روشا16

fatavardehaye mesbon choobgaran38BA12/1فرآورده های مسبن چوبگران17

terme production group38BA13گروه تولیدی ترمه18

Adak Pelast38BA14آداک پالست19

ESPIDAR38BA15مجتمع چوب و فلز اسپیدار20

ZibaFlex38BA16زیبافلکس21

ARIO CHAI KARMA38BA17اریو چای کارما22

kafposh shahre yas38BA18کفپوش شهریاس23



کتردیف company nameنام شر
سالن 

hall

غرفه
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Eskandani trading38BA19بازرگانی اسکندانی24

amiran flooring38BB01پارکت امیران25

MAT CHOOB PARS38BB02مات چوب پارس26

divarpooshshargh38BB03شرکت دیوارپوش شرق27

vernadoor38BB04ورنادر28

KND38BC01کی ان دی29

Benizan38BC02صنایع تولیدی بنیزان30

Derakhsan kahroba kaspian38BC02/1درخشان کهربا کاسپین31

OHAD38BC03اوحد32

fatehan khebar kish38BC03/1فاتحان خیبر کیش33

ATAKDOOR38BC04آتاک درب34

sanat karan manufacturing group38BC05گروه تولیدی صنعت کاران35

Taksa sayesh part38BC05/1تکسا سایش پارت36

sepahan saghf38BC05/2سپاهان سقف37

sadrapasargadpishro38BC05/3صدرا پاسارگاد پیشرو38

ramadoor38BC06رامادر39

 ALVAN SHARGH WOODEN(خانه سبز)پروفیل چوبی الوان شرق 40

PROFILE (greenhome)
38BD01

akhtar plast sepahan38BE01اختر پالست سپاهان41

Omid Gostar Iranian38BF01امید گستر ایرانیان42

modern design38BF02مدرن دیزاین43

Aban Parde38BF03آبان پرده44

Atlas pardeh iranian38BF03/1اطلس پرده ایرانیان45

Exon Vision38BF04اکسون ویژن46
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Blour mirror44/1A01شرکت تولیدی شیشه و آینه بلور1

Modular Pro Lighting44/1A02مدوالر پرو2

Fidar Peyman Rasha44/1A03(درمت  )فیدار پیمان راشا 3

amitis light(nafisnoor)44/1A04(نفیس نور)آمیتیس الیت 4

Talman Tafe.co44/1A06صنایع روشنایی تالمن طیف5

RGE44/1A07آر جی ای6

noorino  industrial group44/1B01گروه تولیدی نورینو7

Light-Life-Academy44/1B02آکادمی نور ایران8

Tesla lighting44/1B03روشنایی تسال9

Carpet mirhosseini44/1B04فرش میرحسینی10

Hanta Home Automation & BMS44/1B05شرکت هوشمندسازی هانتا11

DoDo lighting industery44/1B06صنایع روشنایی دودو12

Alborz Mddle Ceiling Industry Co44/1B07شرکت صنعت سقف البرز خارمیانه13

C DOOR44/1C01سی در14

arazesteel (Tehran Kitchen)44/1C02(آشپزخانه تهران)آراز استیل راد 15

Negin energy monji (Xenoled)44/1C03(زنولد)نگین انرژی منجی 16

Parsiansaghf44/1C04پارسیان سقف17

Nestech Automation44/1D01(نستک)نوین سازان تارا کاوش 18

MODNOR44/1D02مُدنور19

Namapooshesh shargh44/1E01نماپوشش شرق20

mehrandishan movasat44/1E02مهراندیشان مواسات21

Betland44/1E03(بتلند)توسعه صنایع و معادن کوثر 22

piragpooya44/1E04پیراژپویا23
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mixwoodOP 38op38-1میکس وود1

araz sazeh afagh (homezood)OP 38op38-2(هوم زود)آراز سازه آفاق 2

hiwoodOP 38op38-3های وود- صبا چوب ماندگار 3


