
ردیف
نام تجاری محصول 

(برند)
نام شرکت

شماره غرفه نهایی 

فضای داخل سالن
شَرح زمینه فعالیت

شرکت پلیمر هرمز برکههرمز برکه1

تولیدکننده بلوک های سبک بتنیشرکت تک سامان هورتک سامان2

تولید مخازن پلی اتیلن چند الیهشرکت رادمان پالست آپادانارادمان پالست3

4k.I.Gبرند -گروه صنعتی کریم پورK.I.G
تولید شیرآلت بهداشتی توکار و روکار و 

یونیورست

تولیدات دکوراسیون داخلیشرکت خانه برتر5

فروش قیر و عایق های رطوبتیشرکت هخامنش ماهگل دلیجانهخامنش6

شرکت شیراز روف تایل7

8ALE NDE Rشرکت سخت بتن بهین اترک
تولید کننده انواع متریال کفسازی ، 

افزودنی های بتن و ابزار آالت بتن

گروه مهندسی مهرسروشدیوار سبز مهرسروش9

مجری و مخترع سازه های سبز نوین در 

:طراحی و اجرای.ایران

روف گاردن-دیوار سبزفضای سبز
10bs iموسسه مالیبانک صادرات ایران

شرکت آرسن آسانسور اصفهانارسن اسانسور اصفهان11
طراحی و مونتاژ انواع آسانسور و خدمات 

وابسته

12HDI
شرکت روان کاران احیا کویر 

ایساتیس

تولید انواع پیچ های خود کار اعم از نوک 

تیز و سرمته مورد استفاده در دکوراسیون 

داخلی، اتصاالت سازه ای، سقف شیروانی و 

...

13wizardشرکت بابک تجارت ایرانیان

نمایندگی رسمی

 شرکت لوله و اتصاالت ایزی پایپ 

شرکت چینی و بهداشتی گلسار 

شرکت تولیدی فریز شاور

شرکت ویزارد

شرکت فالش تانک ایران

(صنایع امرسان)شرکت گوفر

شرکت شیلنگی و اتصاالت کهن

و فروش کاال ها

تولید لوله و اتصاالت یو پی وی سیگروه تولیدی صنعتی کمال پایمردپارس زنده رود پالست14

شرکت آریابارون توسساندویچ پانل15

تولید انواع ساندویچ پانلهای سقفی ، 

درب / دیواری ، سردخانه ای و کلین رومی 

کانکس و خانه پیش ساخته/ سردخانه ای 

فضای باز

Aسالن 



کلینیک ساختمانی میالدهرمس16

تهیه و توزیع کاشی و سرامیک ، نماینده 

رسمی و انحصاری برند کاشی هرمس در 

استان اصفهان

شرکت هدیه باران ایرانیانفالش تانک ایران17
تولید انواع فالش تانک های روکار دیواری 

و توکار و تاچ لس و شامپو باکس

18
چمن مصنوعی دیوار 

سبز
چمن مصنوعی دیوار سبزشرکت سبز آشیان افرا

گروه صنعتی جی سانجی سان19

گچ جنوب فارس20
شرکت تعاونی تولیدی پودر گچ 

صنعتی جنوب فارس
تولید گچ ساختمان

شرکت اسکولیفتاسکولیفت21
فروش قطعات آسانسور از جمله موتور، 

...کابین، ریل، تابلو فرمان و 

22HUKARTشرکت ایرانیان درب ایده پرداز

تولید و توزیع درب های اتوماتیک و درب 

- رنگکاری فلزات - و پنجره دو جداره 

تولید و توزیع مقاطع الومینیوم تولید و 

واردات و - توزیع مدارهای الکترونیکی 

صادرات کلیه کاالهای مجاز و هرگونه 

فعالیت مجاز و مرتبط

23BBCHEMشرکت برازین بتن شیمی

 

تولید کننده روانسازهای بتن بر پایه 

کربوکسیالت اتر و مواد شیمیایی صنعت 

ساختمان و بتن اکسپوز

آهن سجاد مهر سپاهانمرکز آهن24
تامین کننده انواع آهن آالت صنعتی و 

ساختمانی

هوشمندسازی ساختمانهای مسکونیخانه هوشمند هیربدهیربد25

26E ducation
موسسه آموزش  عالی آزاد دانش 

پژوهان
برگزاری دوره های آموزشی،مهارت محور

درب ضد سرقت و داخلیشرکت سازه های چوبی قنبریانقنبریان27

کوبه28
شرکت فروشگاه های زنجیره ای 

صفر تا سقف کوبه

اولین و تنها فروشگاه زنجیره ای صفر تا 

سقف کاالی ساختمانی کشور به نام کوبه 

ارائه کلیه متریال و کاالی ساختمانی

شرکت پارسین گستر جنوبپارسین گستر جنوب29
پیشرو در تولید انواع ساندویچ پانل دیواری 

و سقفی

گروه صنعتی اینگلاینگل30

UPVCتولید کننده لوله و اتصاالت 

فاضالبی، ناودانی، استخری، برقی و 

مخابراتی

Aسالن 



صنعت شرکت شیرآالت قهرمانشیرآالت قهرمان31

کارخانه شیرآالت بهداشــتی قهرمان یکی 

از پیشـتازان در عرصه تولید شیرآالت 

بهداشتی ساختمانی و لوازم و تجهیزات 

حمام و شیرآالت الکترونیکی و بیمارستانی 

.است

محصوالت این کارخانه با بهره گیری از 

نیروهای متخصص و ماشــین آالت روز 

دنیا تولیــد شــده و همچنیــن دارای 

.استانداردهای بین المللی می باشد

از این رو شــرکت صنــعت شــیرآالت 

قهــرمان به جهــت ایجاداشتغال زایی 

پایدار در مناطق محروم اقدام به احداث 

اولین شهرک صنعتی خصوصی در کشور 

.نموده است
تولیدکننده دربهای ایمن و ضدسرقتگروه صنعتی آریامن32

شرکت هوش سانهوش سان33

طراحی و اجرای سیستم تاسیسات برق 

ساختمان، طراحی، تامین و اجرای سیستم 

های هوشمندسازی و امنیت ساختمان

شرکت پارسیان یراقپارس وین و آذرماشین34
درب و پنجره آلومینیوم ، یراق آالت و 

ماشین آالت

تولید کننده عایقشرکت عایق رطوبتی برفاب35

برند چنسامین امینی-چنس36
مالک برند ثبت شده چنس در زمینه 

کاشی و سرامیک

37F F S
شرکت فوالد فرم سپاهان نقش 

جهان

طراحی ، ساخت و اجرای انواع سازه - 1

های فلزی

طراحی ، ساخت و اجرای انواع سازه -2

های صنعتی و ساختمانی و سوله

طراحی ، ساخت و اجرای تجهیزات -3

صنعتی

طراحی، ساخت  انواع پایه ها و دکل - 4

های فلزی

ساخت انواع جرثقیل های سقفث- 5

ساخت انواع جرثقیل های دروازه ای-6

تولید انواع پوشش ها -7

(سینوسی،ذوزنقه و طرح سفال)فلزی

تولید و اجرای سقف عرشه فوالدی-8

(شینگل)تولید مصالح پوشش سقف و نما شرکت تانگیرانOribaanاوریبان 38

Aسالن 



تولید وافل و یوبوتشرکت آروند بنا اصفهانآب ا39

تولید برند کاشی الیستا و تینوسشرکت سارینا سرام سپاهانالیستا و تینوس40

آجر نسوز آذر کویرآذرکویر41

با نام 1352کارخانه آذرشین در سال 

حافظ فعالیت خود را در عرصه تولید آجر 

پس از 1389و درسال . سفال آغاز نمود

سال سابقه با توجه به نیاز صنعت 46

ساختمان کشور نسبت به جایگزین ماشین 

آالت خود اقدام نمود  وامروزه در عرصه 

تولید انواع آجرنما نسوز در ابعاد وطرح 

های متنوع در خدمت صنعت ساختمان 

کشور است مجموعه آذرشین با به 

کارگیری به روزترین دستگاه ها و کادر 

مجرب، محصوالت خود را به ثبات کیفیتی 

و رنگی رسانده است

42POLIKROMفروشگاه نگین

43
شرکت هوش کاوان فناوری نوین 

آیریک

تولید و توزیع هبلکسشرکت سبک سازان ایساتیس پویاالو بلوک44

45hoodin
برند -گروه صنعتی کریم پور

HOODIN

تولید شیرآلت بهداشتی توکار و روکار و 

یونیورست

گروه صنعتی سانا عایقkflexبرند 46
تولید کننده عایق های صوتی و حرارتی و 

برودتی  و فلکسیبل داکت

سینجر47
شرکت تولیدی و صنعتی سینجر 

گاز

هود توکار - تولیدکننده اجاق گاز رومیزی 

مایکرو توکار- فر توکار - هود مورب - 

شرکت کاوه صنعتکاوه صنعت48
تولیدکننده کامل قفل دستگیره و پالک و 

یراق آالت مربوطه

49
سانودیچ پانل فوالد 

غرب
شرکت نوردکاران فوالد غرب

تولید کننده ساندویچ پانل و سازه های 

سبک فوالدی

تولید کننده کابینت روشوییگروه تولیدی آفتابآفتاب50

شرکن لیکالیکا51

تنها تولید کننده پوکه صنعتی در 

خاورمیانه و شرق آسیا و تولید کننده 

بلوک های سبک عایق صوت و حرارت لیکا

تولید کننده بلوک های سبکشرکت ایلیا نوین سازه میبدایلیا نوین سازه52

شرکت باالنس پالستهمترازباالنس پالست53
تولیدکننده همتراز،صلیب وملزومات نصب 

کاشی وسرامیک

تولید شیرآالت ساختمانی و بهداشتیشیرآالت دیاکودیاکو54

Aسالن 



55ARWشرکت پشم سرباره آسیا
 و 1383شرکت پشم سنگ آسیا در سال 

با به کار گیری مختصصان داخلی کشور، 

طراحی و اجرای ساختمانطراحی مینیمال و کارشیومینیمال و کارشیو56

تولید لوله و قوطی پروفیلیشرکت لوله و قوطی اصفهانلوله اصفهان57

58
صنایع ساختمانی و 

شیر آالت بهداشتی

شرکت صنایع توسعه ساختمان 

آروشا
صنایع ساختمانی و شیرآالت بهداشتی

شرکت ویرا تجارت لیدوماآراتایل59
شیرآالت و - بازرگانی کاشی و سرامیک 

لوازم بهداشتی ساختمان

60

سامانه هوشمند تامین 

تجهیزات و مصالح 

ساختمانی دکتر تامین

شرکت جهان آرای اسپادانا
شبکه تامین سراسری مصالح و تجهیزات 

ساختمانی در کشور

61
تراورتن سفید عباس 

آباد
تولید سنگ نمای ساختمانشرکت صنایع سنگ ایران مهر

بلن آماده62
شرکت توسعه ساختمان و بتن 

همدانیان

تولید بتن آماده، قطعات پیش ساخته و 

مبلمان شهری و سایر فرآورده های بتنی

شرکت آرنا درآرنادُر63
تولید کننده انواع درب های ضدسرقت و 

البی و داخلی

64
دستگیره در و یراق 

آالت
تولید دستگیره درب و یراق آالتشرکت بهریزان

شهرزاد ایران زمین65
شرکت صنایع آجرنمای شهرزاد 

اصفهان

تولید انواع آجرنمای نسوز و تایل های 

طرح چوب و سنگ

66zenithشرکت ژیوار گستر سازه آرکا
متریال های دکوراسیون داخلی لمینیت و 

کاغذ دیواری

شرکت آجر شاهینآجر شاهین67
اولین وبزرگترین تولید کننده بلوک های 

سفالی عایق در ایران

68
هلدینگ ساختمانی 

عقیق

هلدینگ ساختمانی عقیق نقش 

جهان
ساخت و ساز

69AKPAiشرکت آکپا ایران

تولید کننده انواع پروفیل های اختصاصی 

و رنگ  (نرمال و ترمال بریک)آلومینیوم 

کاری فلزات به روش های الکترواستاتیک 

، دکورال و آنادایزینگ(پودری)

درب و کابین آسانسورشرکت آبتین آسانبر آپاداناآبتین70

71
گروه فنی مهندسی 

ترمال پنجره
ساخت در و پنجره آلومینیومیگروه فنی مهندسی ترمال پنجره

فروش آلومینیوم آکرولشرکت صبا آلومینیوم سپاهانآلومینیوم آکرول72

Aسالن 

Bسالن 



شرکت سرسایه آفرینان پویادیوال73

تولید قطعات بتنی مسلح و غیر مسلح 

تولید انواع بلوک سبک و فوق سبک و )

(تیرچه و خرپا صنعتی

هانتا74
شرکت آینده سازان و ایده پردازان 

نسل توسعه الکترونیک

تولید کننده تجهیزات سیستم مدیریت 

Ibmsهوشمند ساختمان 

فروش و توزیع چسب ساختمانیشرکت تیک سازه75

شرکت نوین سازه اصفهانترموود گرما چوب76
اجرای نمای چوب ترموود و دکوراسیون 

داخلی

ماهنامه تخصصی صنعت ساختماننشریه برآوردبرآورد77

78
دکوراسیون معماری لیو 

دیزاین
دکوراسیون معماری لیو دیزاین

اجرا و فروش مصالح دکوراسیون داخلی و 

بازسازی

79RE YHANبام سبز و دیوار سبزشرکت بام و دیوار سبز افرا

شرکت ایرانیان پیام اسپاداناگروه صنعتی اسپادانا80

مجری دکوراسیون داخلی 

تولید کننده کابینت و درب و دکوراسیون

خدمات رنگ پلی یورتان

81sepehrpipeتولید کننده لوله و اتصاالت پلی پروپیلنشرکت سپهر کاوان نقش جهان

82
نورگیر هوشمند 

خورشیدی روشنا
شرکت نوین افق

طراحی، تولید و فروش سیستم انحصاری 

انتقال نور خورشید به واحدهای تاریک 

ساختمان

نورگیر هوشمند خورشیدی روشنا

شرکت خالقان اسپرلوس83
معماری، طراحی و ساخت پروژه های 

عمرانی و ساختمانی، راه و ساختمان

84
شیرآالت هوشمند 

شاران
تولید کننده شیرآالت هوشمندشرکت برنا بینش درخشان

تولید کننده شیر آالت ساختمانیشرکت درخشان صنعت آناهیتادرخشان85

شرکت نصر جهان نمانصر جهان نما86

تولید کننده انواع موزاییک،بلوک 

فرش،واش بتن،سنگ بتن،و قطعات پیش 

ساخته بتنی

87
کلینیک فنی تخصصی عایق سازه 

پوشان

مشاوره فروش و اجرا انواع عایق های 

صوت و حرارت و آبندی رطوبتی و متریال 

خاص و نوین ساختمان

شرکت پدید ساخت رستاککناف88
عاملیت فروش و دارنده گواهینامه اجرایی 

با سرویس انبار

شیبه89
شرکت توسعه شیرآالت بهداشتی 

شیبه
تولید کننده شیرآالت بهداشتی

تولید کننده شیرآالت ساختمانیشرکت تولیدی کاویان هم افزاکاویان90

تولید کف شور استیلشرکت برودربرودر91

Bسالن 

Cسالن 



92

صنایع استیل البرز، 

گروه صنعتی اخوان 

جم،  لوازم خانگی کن، 

چینی بهداشتی کرد، 

چینی بهداشتی نوین 

سرام، گلکسی، 

اتصاالت شیلنگی کهن، 

شیرآالت راشین، شیر 

آالت آرتین، گروه 

صنایع گیتی پسند، 

لوله و اتصاالت داراکار

کاالی )شرکت عارف سازه صدرا 

(ساختمانی عارف

نماینده انحصاری و ویژه بسیاری از 

برندهای سطح اول داخلی در استانهای 

اصفهان، یزد و چهارمحال و )مرکزی ایران 

؛ بنکداری و توزیع عمده و خرد (بختیاری

انواع کاالهای ساختمانی و بهداشتی

93KWC
شرکت شیرهای ساختمانی و 

KWC-صنعتی ایران

تولید شیرآالت بهداشتی تک اهرمی و 

هوشمند بهداشتی

فروش و اجرا تجهیزات اعالم و اطفا حریقشرکت رادین افزار پایاویستا94

95rozlandشرکت رزلند

زمینه فعالیت مجتمع شامل تولید درب  

لوکس ، نرده و حفاظ و آکاردونی و مجری 

دوربین مداربسته ،درب اتوماتیک و کرکره 

.،دزدگیر  و انواع سایبان میباشد

96
BIS T  BAS PAR  

& IRAN P IPE
شرکت لوله بیست بسپار اسپادانا

تولید کننده لوله و اتصاالت تک الیه با 

برند بیست بسپار

 الیه با برند 5تولید کننده لوله و اتصاالت 

ایران پایپ

97
شیرآالت بهداشتی 

( RASSAN )راسان 

شرکت تولیدی شیرآالت بهداشتی 

ماهسان پویا

گروه صنعتی راسان ، برترین تولید کننده 

شیرآالت بهداشتی کشور است که در 

سالهای اخیر با تکیه بر دانش فنی باالی 

مهندسان خود اقدام به تولید شیرآالت 

هوشمند نموده است

هوشمندسازی و امنیت ساختمانشرکت سگال کنترل پایاب98

99Rastak doorتولید دربهای وود پلیمرشرکت سپنتا پلیمر رستاک

100pardicشرکت پاردیک

تولید کننده در و پنجره و سیستم های نما 

و نمایندگی فروش درب های داخلی 

درتک در اصفهان

گروه صنعتی تولیدی نما تک نما تک101
سازنده و مجری درب و پنجره آلومینیوم و 

نمای شیشه ای

102capcoشرکت همگرایان تولید 
تولید کننده

افزودنی های بتن،واتراستاپ،اسپیسر

Cسالن 



103
شرکت آرمان سازه 

گنبد فیروزه
شرکت آرمان سازه گنبد فیروزه

مشاور،طراح،تولید کننده و مجری سقف 

های دال بتنی وافل و یوبوت

شرکت کابین پالسکابین پالس104
تولید کننده تخصصی کابین و قطعات 

آسانسور

105
سازه های فضایی 

فضاسازه نقش جهان

شرکت سازه های فضایی فضاسازه 

نقش جهان

مشاوره، طراحی، تولید و اجرای سازه های 

فضایی

شرکت آتادربآتادرب106
تولید کننده ی درب ضدسرقت و درب 

های چوبی و دکوراسیون داخلی

شرکت نام آوران فیدار انرژیشیراالت کیسر107
نماینده پخش شیراالت کیسر در استان 

اصفهان

108
استودیو معماری 

نیاصرم اسپادانا
شرکت نیاصرم اسپادانا

 و 1طراحی فاز -خدمات مهندسی معماری

طراحی و اجرای دکوراسیون - معماری2

طراحی - داخلی و نمای ساختمان

-تجاری و اداری-ساختمان های مسکونی

-پیمانکاری و اجرای پروژه های معماری

بازسازی

109htsگروه آمن
نصب تجهیزات هوشمند سازی و قفل های 

دیجیتال

شرکت نوین سازان مهرنوین سازان مهر110
تولید درب و پنجره آلومینیومی ترمال 

بریک و نماهای خاص شیشه ای

تولیدکننده واتراستاپ و افزودن های بتنشرکت ستاره مواد سرا111

شرکت آریاسازوکارآواتآریاسازوکارآوات112

فروش و اجرای انواع شیشه های 

ساختمانی و انواع دروپنجره های 

upvcالومینیومی و 

تولید کاشی و سرامیکگروه تولیدی کاشی فخارفخار113

اردکان هبلکس114
 )شرکت شیشه شناور اردکان

(اردکان هبلکس 
(AAC)فروش بلوک سبک هبلکس 

115arian teknikتولید کفشور گاتر حوله خشک کنشرکت آرین تکنیک

116Neyazفالش تانکتولیدی فالش تانک نیاز

شرکت چسب و عایق مانا پردیس117

مرکز تخصصی مشاوره محاسبه و تامین 

عایق های سرمایشی گرمایشی صوت و 

نسوز االستومری پشم سنگگ پلی اتیلن 

انواه چسب و نوار چسب های صنعتی 

ساختمانی و تاسیساتی نماینده صنایع 

چسب سینا

تیرچه پیش تنیده118
شرکت صنایع بتن پیش تنیده 

ایران
تولید تیرچه پیش تنیده ساختمانی

شیراالتشرکت صنایع شیر آالت طاهاهوکولکس119

Cسالن 



120
Bes  ingenium -

solity
 شرکت سانا بنیان خاورمیانه

هوشمندسازی ساختمان 

121 isee خانه هوشمندiseeهوشمندسازی

تولید درب ،نرده و حفاظشرکت صنایع فلزی کاکتوسکاکتوس122

شرکت صنایع آجر نسوز تایماز نماتایمازنما123
تولید کننده انواع آجر پالک نسوز  نما و 

رسی و گلبهی و لعابی و شیل

نمایندگی انتل دک124
اینتل /شرکت فنی مهندسی نوسا

دک

سیستم اجرا و تامین متریال سقف های 

نوین اینتل دک

شرکت صنایع ورق ایرانبهینا125

تولید کننده ابزار های دکوراتیو ساختمانی 

-تسمه-زیر گلویی- گلویی-نظیر قرنیز

کرنر-نبشی-دیوارپوش

upvcتولید کننده لوله و اتصاالت شرکت مهراس کویرمهراس کویر126

127vintaشرکت پیام تصویر اروند
آیفون های صوتی و تصویری و جک های 

برقی

آموزشگاه نیکو شمیم سپاهان128

سامانه یکپارچه خرید و فروش رهن و 

اجاره، انواع تهاتر های ملکی با مصالح 

ساختمانی در سراسر کشور، خدمات فنی و 

مهندسی، مشاوره های حقوقی، مشاوره 

آموزشگاه... .-های ساخت و ساز و

Cسالن 


