
  PVCانجمن لوله و اتصاالت  دییمورد تا U-PVC اتصاالت یتجاری ینام ها ستیل                                  PVCمورد تایید انجمن لوله و اتصاالت  U-PVCلیست نام های تجاری لوله های    

 (92/29/2011اعتبار:  خی)تار

       

 

 

 

 

 

 

 

 تماسشماره  نام تجاری استان محل تولید

 942-34390243-3 آذرلوله آذربایجان شرقی

 942-33480984-85 ماهان پالست

 

 

 

 

 

 اصفهان

 932-33380333-5 آویسا لوله جی

 932-48535934-32 اینگل اتصاالت

 932-48455329-2 پارس زنده رود پالست

 932-43423580 پلیمرپارسانا 

 932-33308893-29 پلیمر گلپایگان

 932-38239999 پی وی سی صبا

 932-43309390 پلیکا پلیمر اصفهان

 932-38883939 تابان پولیکا

 932-33234 داراکار

 932-82345295 گلسارپلیمرپاد

 932-38233829-8   گلین لعل

 932-82345289-3 لوله گستر گلپایگان

 181-61181114-111 مدل پالستیک

 932-43423229-39 ناردین پلیمر

 932-38805388 نگاه نگین

 932-38403222-4 نوین پالستیک

 

 تهران

 932-33520388-83 229تهران اتصاالت 

 932-83848492-3 پارس پولیکا

 932-88335223 پلی رام برتر

 932-88823520 لوله سازان رزاقی

 932-38333493 پلیمر رشیدیگل 

 982-32322393-5 پلیمر توس خراسان رضوی

114-82211124-7 مهراس کویر خراسان جنوبی  

 خوزستان
 932-33092299-0 پیشگام پالست اهواز

 932-33325038-2 شیلنگ و لوله خوزستان

 934-33332242-0 صبا لوله زنجان زنجان

 فارس

 171-81211171-6 آبساران

 171-84817184-61 سپیدان بسپار لوله

 171-82861121-7 شیراز جم گستر

 932-55924028 کاسپین پلیمر قم

 121-44128116-4 نیک پلیمر کردستان کردستان

 کرمانشاه
 953-35335342-5 اورامان غرب

 953-34233830 الوین پالست

 114-64878211 پلیمر یاس مرکزی

 یزد
 181-81276141 کارا لوله یزد

 181-87272162 یزد پولیکا

 تماسشماره  نام تجاری استان محل تولید

 161-86212168   آذرلوله آذربایجان شرقی

 

 

 

 

 

 

 اصفهان

 181-82812244-1 آویسا لوله جی

 181-61181126-27 اینگل اتصاالت

 181-61181114-111 برج پلیمر

 181-61611871-1 پارس زنده رود پالست

 181-62221412 پلیکا پلیمر اصفهان

 121-22421118-11 پلیمر گلپایگان

 181-81114141 تابان پولیکا

 181-17261262-1 تک ستاره گلپایگان

 181-88186 داراکار

 181-81721111 پی وی سی صبا

 181-17261111 گلسارپلیمرپاد

 181-81722111-1 گلین لعل

 181-17261111-2 لوله گستر گلپایگان

 181-64612711-21 ناردین پلیمر

 181-81121411 نگاه نگین

 181-81622111-6 نوین پالستیک

 124-86716111 وینوپالستیک البرز

 تهران

 121-14161611-8 پارس پولیکا

 932-33520388-83 229تهران اتصاالت 

 121-14221211 صنایع پلیمر سمند

 932-88823520 لوله سازان رزاقی

 111-87271414-1 پلیمر توس خراسان رضوی

 114-82211124-7 مهراس کویر خراسان جنوبی

 خوزستان
 141-82217711-2 پیشگام پالست اهواز

 141-82271241-7 شیلنگ و لوله خوزستان

 126-82221767-2 صبا لوله زنجان زنجان

 فارس

 171-81216117-1 ایمن لوله

 171-81211171-6 آبساران

 171-81812111-8 پلیمر پارس

 171-87881171-111 شیراز پالستیک

 171-82861121-7 شیراز جم گستر

 171-84817184-61 لوله سپیدان بسپار

 121-11116211 کاسپین پلیمر قم

 121-44128116-4 نیک پلیمر کردستان کردستان

 کرمانشاه
 953-35335342-5 اورامان غرب

 953-34233830 الوین پالست

 186-86217676 کارون پلیکا رفسنجان کرمان

 114-64878211 پلیمر یاس مرکزی

 111-82441442 پلی سینا همدان

 یزد
 181-81276141 کارا لوله یزد

 181-87272162 یزد پولیکا


