انجمــن در راســتای توســعه بــازار ،حفــظ و صیانــت
از حقــوق تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان لولــه و
اتصــاالت پــی وی ســی اقــدام بــه نمونــه بــرداری

فراگیــر از بــازار لولــه و اتصــاالت مــورد مصــرف

در بخــش ســاختمان از سراســر کشــور و انجــام
آزمونهــای اســتاندارد و تحلیــل نتایــج بــه منظــور

کیفیــت ســنجی ایــن محصــوالت در بــازار کــرده اســت.

لیست لوله و اتصاالت فاضالبی UPVC
مورد تایید انجمن تولیدکنندگان
لـوله و اتصـاالت PVC
(نمونه برداری دوره نـهم)

(تاریخ اعتبار)1401/03/31:

تاریخ اعتبار1401/03/31:
دفتر انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی و ی سی
تـلفـن 1 0 :ـ  8 8 7 8 6 6 0 9ـ 0 2 1
w w w . p v c - a s s o . i r

لـوله

لیسـت نــامهــای تجـاری اتصاالت U-PVCمـورد تایید انـجمن
تولیدکنندگان (در بخش فاضالب ساختمان) (تاریـخ اعتبار)1401/03/31 :

لیسـت نــامهــای تجـاری لولههای  U-PVCمـورد تایید انـجمن
تولیدکنندگان (در بخش فاضالب ساختمان) (تاریـخ اعتبار)1401/03/31 :

اینگل اتصاالت

031-45838024-27

اصفهان

البرز

تهران

برج پلیمر

031-45838116-118

پارس زنده رود پالست

031-45488370-1

پلیکا پلیمر اصفهان

031-42290609

پلیمر گلپایگان

021-22695503-10

تابان پولیکا

031-35556060

تک ستاره گلپایگان

031-57248242-5

داراکار

031-33134

پی وی سی صبا

031-35720000

گلسارپلیمرپاد

031-57248108

گلین لعل

031-35722510-5

لوله گستر گلپایگان

031-57248150-2

ناردین پلیمر

031-46412710-20

نگاه نگین

031-35598655

نوین پالستیک

031-35492111-4

وینوپالستیک

026-34704515

پارس پولیکا

021-56545401-3

تهران اتصاالت 110

021-66819355-56

صنایع پلیمر سمند

021-56220208

لوله سازان رزاقی

021-55572819

خراسان رضوی

پلیمر توس

051-37271606-8

خراسان جنوبی

مهراس کویر

056-32255026-7

پیشگام پالست اهواز

061-32907700-9

شیلنگ و لوله خوزستان

061-32278965-7

صبا لوله زنجان

024-32221747-9

ایمن لوله

071-38254557-8

خوزستان
زنجان

فارس

آبساران

071-38215570-4

پلیمر پارس

071-38309001-3

شیراز پالستیک

071-37335078-080

شیراز جم گستر

071-32345595-7

لوله سپیدان بسپار

071-36307536-40

قم

کاسپین پلیمر

021-88014915

کردستان

نیک پلیمر کردستان

021-66193854

اورامان غرب

083-38228647-8

الوین پالست

083-34733539

کرمان

کارون پلیکا رفسنجان

034-34287474

مرکزی

پلیمر یاس

086-46373285

همدان

پلی سینا

081-32665669

کارا لوله یزد

035-35274568

یزد پولیکا

035-37272549

کرمانشاه

یزد

ک

آویسا لوله جی

031-32359266-8

ت ضعیـف
یف ی

آذربایجان شرقی

آذرلوله

کیفیت ع
الــی

استان محل تولید

نام تجاری

شماره تماس
041-34209143

یی

ـن

ک
یف

وب
ت خـ
ی

استــــا نـدارد

کیف
ت پا

اتصاالت

لـولـه و اتـصاالت

یو پی وی سیایرانی
استانـداردجهانـی

استان محل تولید
آذربایجان شرقی

اصفهان

نام تجاری

شماره تماس

آذرلوله

041-34209142-3

ماهان پالست

041-32459054-58

آویسا لوله جی

031-32359266-8

اینگل اتصاالت

031-45838024-27

پارس زنده رود پالست

031-45488370-1

پارسانا پلیمر

031-46412859

پلیمر گلپایگان

021-22695503-10

پی وی سی صبا

031-35720000

پلیکا پلیمر اصفهان

031-42290609

تابان پولیکا

031-35556060

داراکار

031-33134

گلسارپلیمرپاد

031-57248108

گلین لعل

031-35722510-5

لوله گستر گلپایگان

031-57248150-2

مدل پالستیک

031-45838116-118

ناردین پلیمر

031-46412710-20

نگاه نگین

031-35598655

نوین پالستیک

031-35492111-4

تهران اتصاالت 110

021-66819355-56

پارس پولیکا

021-56545401-3

پلی رام برتر

021-55638112

لوله سازان رزاقی

021-55572819

گل پلیمر رشیدی

021-65226406

خراسان رضوی

پلیمر توس

051-37271606-8

خراسان جنوبی

مهراس کویر

056-32255026-7

تهران

خوزستان
زنجان

پیشگام پالست اهواز

061-32907700-9

شیلنگ و لوله خوزستان

061-32278965-7

صبا لوله زنجان

024-32221747-9

آبساران

071-38215570-4

لوله سپیدان بسپار

071-36307536-40

شیراز جم گستر

071-32345595-7

قم

کاسپین پلیمر

021-88014915

کردستان

فارس

کرمانشاه
مرکزی
یزد

نیک پلیمر کردستان

021-66193854

اورامان غرب

083-38228647-8

الوین پالست

083-34733539

پلیمر یاس

086-46373285

کارا لوله یزد

035-35274568

یزد پولیکا

035-37272549

