شرکت های خارجی فعال در زمینه کاشی و سرامیک
ردیف

نام شرکت

کشور

1

A & M Production

ایتالیا

2

ADI

ایتالیا

3

Air Power Group

ایتالیا

تجهیزات خط لعاب

4

AKW Amber
Kaolinwerk

آلمان

مواد اولیه صنعت کاشی و سرامیک

5

Alteo

فرانسه

6

Ancora

ایتالیا

7

Bedschi

ایتالیا

خط تولید آجر

8

BETO

چین

جوهر چاپ دیجیتال

9

BMR

ایتالیا

10

B.P.A Mauman

ایتالیا

11

Capa

اسپانیا

12

Carfer Forni

ایتالیا

کوره پخت کاشی

13

Centro Ceramico
Bologna

ایتالیا

مرکز تحقیقات سرامیک

14

Cerev

ایتالیا

15

Certech

ایتالیا

16

CFM

اسپانیا

17

Colorobbia

ایتالیا

18

Coloronda

اسپانیا

19

Colour Service

ایتالیا

20

Cron Makina

ترکیه

21

Daya Glaze

چین

22

DM Diamond Abrasive

چین

23

Dorst

آلمان

سرامیک و متالوروژی پودر

24

Dowstone

چین

مواد اولیه صنعت کاشی و سرامیک

25

Durst

ایتالیا
آلمان

زمینه فعالیت

نشانی اینترنتی و ایمیل

تهیه و اجرای غرفه های

www.aemproduction.com
arya.raeesnia@aemproduction.com
www.aditools.com
ceramica@aditools.com
www.airpowergroup.com
info@airpowergroup.com
www.quarzwerk.com
sales@tooskaceramic.com
www.alteo-alumina.com
gildas.fontaine@alteo-alumina.com
www.ancoragroup.com
vsatradeco@gmail.com
www.bedeschi.com
narimannikmaram@gmail.com

نمایشگاهی
ابزار سایش و پولیش برای
سرامیک شیشه سنگ

آلومینا و مواد اولیه
صنعت کاشی و سرامیک
ماشین سایش و پولیش
برای صنعت سرامیک

ماشین سایش و پولیش
برای صنعت سرامیک
ماشین آالت دست دوم
و قطعات مصرفی صنعت کاشی سرامیک

چسب کاشی و مواد آب بندی
سطوح مختلف استخر

رنگدانه سرامیکی
مواد اولیه پخت سوم
تجهیزات خط لعاب

www.bmr.it
bmr@bmr.it
www.mauman.it
maumansrl@infinito.it
www.capa.es
capairanco@gmail.com
www.carferforni.it
info@carferforni.it
www.centroceramico.it
centro.ceramico@cencerbo.it
www.cerev.it
info@cerev.it
www.certech.it
amministrazione@certech.ir

انواع پودر زیرکون

جوهر چاپ دیجیتال
رنگدانه انگوب لعاب
جوهر چاپ دیجیتال
سیستم مدیریت رنگ چاپ دیجیتال
اسکنر اسپکترو فتو متر
ماشین آالت لودینگ و آنلودینگ
خطوط لعاب
لعاب و رنگدانه
تجهیزات پولیش کاتینگ
سایش و ابزار برش

ماشین چاپ دیجیتال

آریا رئیس نیا

بازرگانی گیتا

تدارک سرام پارسیان

توسکا سرامیک

فوالد ریزان آسیا

تدارک سرام پارسیان

www.colorobbia.it
info@colorobbia.it
www.coloronda.com
coloronda@coloronda.com
www.colourservice.net
sales.italia@colourservice.net
www.cronmakina.com
k.ehsanfar@arpytrading.net
pooya_e_t_co@yahoo.com
www.dm-atools.com
www.dorst.de
info@dorst.de
www.dowstone.com.cn
star2011gold@yahoo.com
www.durst-group.com

26212721
88215916
035-35253174
88658989
028-33350157
028-33355413
88215916
035-35253174

بازرگانی نیک مرام

22866604

کارون کارا تام

035-35240602

بازرگانی گیتا

26212721

تدارک سرام پارسیان

88215916
035-35253174

کاپا ایران
خدمات فنی و مهندسی
کسری

88942018

0034-051-534015

فوال د ساب
کامناس
پارس آمنا قشم
کارون کارا تام

 325و  5میکرون
رنگدانه انگوب لعاب

نمایندگی

تلفن

0039-5979-7309
88064723
26202231

035-3524062

ساالمکو

88761258

درامیک

22383136

خدمات فنی و مهندسی
کسری

88942018

آر پی سامانه

33454950

پویا صنعت نوید یزد

035-35246883

پویا همراه سرام

77295498

0049-8851-1880

گلد استار

035-35281960

مانلی استار

88241705

شرکت های خارجی فعال در زمینه کاشی و سرامیک
زمینه فعالیت

ردیف

نام شرکت

کشور

26

Eding

چین

27

Efi Cretaprint

اسپانیا

28

Endeka Ceramics

ایتالیا

29

Euromeccanica

ایتالیا

30

Esmalglass Itaca

اسپانیا

31

Emacer

ایتالیا

انواع ماشین آالت تولید کاشی

32

FDS Ettmar

ایتالیا

انواع قالب تولید کاشی

33

Flora Digital

چین

ماشین چاپ دیجیتال

34

Fritta

اسپانیا

35

Gamma Due

ایتالیا

انواع طرح کاشی

36

Gape Due

ایتالیا

انواع قالب تولید کاشی

37

Gorka Cement

لهستان

سیمان نسوز

38

Gummilabor

ایتالیا

تسمه انتقال

39

Gute Die & Mould

چین

انواع قالب پرس سایز بزرگ

40

Hehe Glaze

چین

انواع لعاب و رنگدانه

41

HLT DLT

چین

ماشین آالت تولید کاشی

42

ICC Colour

ایتالیا

رنگدانه های سرامیکی

چین

جوهر چاپ دیجیتال

43

ICF WELKO

ایتالیا

44

ICRA

ایتالیا

45

Imerys Ceramics

فرانسه

46

Inco

ایتالیا

47

Intesa

ایتالیا

ماشین چاپ دیجیتال

48

JCG

چین

ماشین پولیش کاشی

49

Kaolin AD

بلغارستان

50

KCL

چین

ماشین آالت پولیش اسکوارینگ
چمفرینگ نانو پولیش
ماشین آالت چاپ دیجیتال
رنگدانه انگوب لعاب
جوهر چاپ دیجیتال مواد اولیه
سیستم سایش رنگدانه
تجهیزات تولید جوهر دیجیتال
رنگدانه انگوب لعاب
جوهر چاپ دیجیتال

رنگدانه انگوب لعاب
جوهر چاپ دیجیتال مواد اولیه

خط تولید کامل کاشی سرامیک
کوره
رولر سرامیک
تجهیزات کوره
مواد اولیه صنعت کاشی و سرامیک
رنگدانه های سرامیکی
جوهر چاپ دیجیتال

مواد اولیه صنعت کاشی و سرامیک
شاموت
انواع دیسک های الماسه

نشانی اینترنتی و ایمیل

edingiran@hotmail.com
www.efi.com
info@efi.com
www.endekaceramics.com
tile@endekaceramics.com
www.euromeccanica.com
euromeccanica@euromeccanica.com
www.esmalglass-itaca.com
esp-info@esmalglass-itaca.com
www.emacer.it
k.ehsanfar@arpytrading.com
www.fdsettmar.com
info@vistaceram.com
www.floradigital.dpes.com.cn
kcs1.co@gmail.com
www.fritta.com
info@fritta.com
www.gammadue.com
info@gammadue.com
www.gapedue.it
info@gapedue.it
www.gorka.com.pl
dorsarir@dpimail.net
www.gummilabor.it
dorsarir@dpimail.net
rasha_tejarat@hotmail.com
www.foshanhehe.com
kcs1.co@gmail.com
www.hltpress.com www.dlttec.com
exp3@hltpress.com
www.icc-colours.com
sales.karafariran@gmail.com
www.icf-welko.it
icfwelko@icfwelko.it
www.icraitalia.com
info@icraitalia.com
www.imerys-ceramics.com
shareholders@imerys.com
www.incolours.it
infocom@incolours.it
www.intesa.sacmi.it
info@intesa.sacmi.it
www.gdjcg.cn
pooya_e_t_co@yahoo.com
www.kaolin.bg
dorsarir@dpimail.net
www.kclmj.com
info@asiapersis.com

نمایندگی
ادینگ ایران فرشچی

تلفن
035-37269921
035-37269926

آرشام پارسه آناهیتا

88881545

کامناس پارس آمنا قشم

26202231

بازرگانی گیتا

26212721

صنعت و تجارت هستی

8800094

تدارک سرام پارسیان

88215916
035-35253174

ویستا سرام

035-35281742

کوروش سرام صنعت

035-35245789

درنا سرام البرز

44140876-7

منوچهر نجبایی

کامناس پارس آمنا قشم

26202231

درداران سریر

88337366

درداران سریر

88337366

راشا تجارت ابریبشم

035-38271756
035-37269921

کوروش سرام صنعت

035-35245789

دهکده پارسیس آسیا

035-36234580

کارآفرینان صنعت
تجارت هستی
سرچر پارس

46092477
88626879
88606875

بازرگانی گیتا

26212721

بازرگانی گیتا

26212721

بازرگانی گیتا

26212721

بازرگانی گیتا

26212722

پویا صنعت نوید یزد

035-35246883

درداران سریر

دهکده پارسیس آسیا

88337366
88023880
035-36234580

شرکت های خارجی فعال در زمینه کاشی و سرامیک
ردیف

نام شرکت

کشور

51

Keda

چین

52

Keller - HCV

آلمان

خط تولید آجر

53

Kerajet

اسپانیا

ماشین چاپ دیجیتال

54

Keramould

ایتالیا

انواع قالب تولید کاشی

چین

تامین قطعات چمفر و پولیش

Longer Better LB China 55

زمینه فعالیت

نشانی اینترنتی و ایمیل

خط تولید کامل کاشی سرامیک

www.kedachina.com.cn
info@kedachina.com.cn
www.keller.de
info@torabi-co.com
www.kerajet.com
payam.pedram51@gmail.com
www.keramould.com
kcs1.co@gmail.com

آجر

ابزار سایش و پولیش برای

56

Luna Abrassive

ایتالیا

57

Marpak

ایتالیا

ماشین بسته بندی کاشی

58

Martinelli Group
Emar - Imes

ایتالیا

انواع قالب تولید کاشی

59

Max TEC

ایتالیا

60

Mectile

ایتالیا

61

Meijia

چین

62

Metco

ایتالیا

63

Modena

چین

64

Nabaltec

آلمان

65

Nade

چین

66

NKT

چین

67

Nuova Sima

ایتالیا

68

Olucha

اسپانیا

69

Poppi Clemention

ایتالیا

70

Projecta Engineering

ایتالیا

ماشین چاپ دیجیتال

71

Refmak

ترکیه

کوره ذوب فریت و لعاب

72

Refsan

ترکیه

73

Russian Bor

روسیه

74

Sacmi

ایتالیا

75

Sacmi Molds & Dies

ایتالیا

صنعت کاشی سرامیک شیشه و سنگ

ماشین آالت بسته بندی کاشی
سرامیک
ماشین آالت دست دوم
قطعات مصرفی کاشی
ماشین چاپ دیجیتال
نمک های محلول سولوبل سالت
جوهر دیجیتال
کوره تجهیزات خط تولید کامل
کاشی
مواد اولیه صنعت کاشی و سرامیک
اکسید آلو مینیوم
پولیش تجهیزات ساینده و الماس
مواد نانو
خط تولید کامل کاشی سرامیک
ماشین چاپ دیجیتال
تامین بسته بندی کنترل عیوب
اتوماتیک خط تولید پخت سوم
جوهر چاپ دیجیتال
افکت دیجیتال و رنگ
سیستم بازیافت انرژی در
صنعت کاشی و لعاب

ماشین آالت و ادوات آزمایشگاهی
صنعت سرامیک
مواد اولیه صنعت کاشی و سرامیک
بور
ماشین آالت تولید کاشی کوره پرس
کاشی سایز بزرگ چاپ دیجیتال
انواع قالب تولید کاشی

نمایندگی

تلفن

مانیران

88030303

ماشین سازی ترابی

33808821

سرچر پارس

کوروش سرام صنعت

88626879
88606875
035-35245789

نوآوران مریم

vsatradeco@gmail.com
www.lunabrasivi.it
www.marpak.it
info@marpak.it
www.martinelligroup.it
emar@emar-imes.it
rasha_tejarat@hotmail.com
www.mectilesitalia.com
info@vistaceram.com
www.mjtj.com
info@mjtj.com
www.metco.it
info@metco.it
www.modena.com.cn
info@modena.com.cn
www.nabaltec.de
dorsarir@dpimail.net
www.nadenet.com
export@nadenet.com
www.nkt.com.cn
fsnkt@nkt.com.cn
www.nuovasima.com
info@nuonasima.com
www.coloresolucha.com
www.poppi.it
narimannikmaram@gmail.com
www.projectionvent.com
info@siti-bt.com
www.refmak.net
pooya_e_t_co@yahoo.com
www.refsan.com.tr
k.ehsanfar@arpytrading.com
www.russianbor.com
star2011gold@yahoo.com
www.sacmi.com
info@sacmi.com
www.sacmiiran.ir
farshidomatali@sacmi.ir

تدارک سرام پارسیان

بازرگانی گیتا

تدارک سرام پارسیان

راشا تجارت ابریشم

ویستا سرام
پارسیان سرام صنعت
ایساتیس

88215916
035-35253174
26212722
88215916
035-35253174
035-38271756
035-37269921
035-35281742

035-35244384

بازرگانی گیتا

26212722

پویا صنعت نوید یزد

035-35246883

درداران سریر

راشا تجارت ابریبشم

ایران تکنو سرامیک

بازرگانی گیتا

88337366
88023880
035-38271756
035-37269921
88035189
88032693
26212273

گهرفام

بازرگانی نیک مرام

2266604

ساالمکو

88761258

پویا صنعت نوید یزد

035-35246883

آر پی سامانه

028-33454950

کیهان تجارت هستی

22905581-2

بازرگانی گیتا

44988920

ساکمی مولدز اند دایز
پارس

028-33454634

شرکت های خارجی فعال در زمینه کاشی و سرامیک
ردیف

نام شرکت

کشور

زمینه فعالیت

76

SBM

چین

انواع سیستم سنگ شکن

77

SCF

ایتالیا

78

SCIEN Roller

چین

79

Seratek

ترکیه

80

Sertile

ایتالیا

دستگاه چاپ دیجیتال روی شیشه

81

Sibur

روسیه

مواد پلیمری شیمیایی

82

Sicer

ایتالیا

83

Silpo

ترکیه

جوهر چاپ دیجیتال

84

Sinoma

چین

مواد اولیه صنعت کاشی و سرامیک

85

Sirtec

ایتالیا

انواع رولرهای سرامیکی

www.sirtecgroup.it

86

Siti B&t

ایتالیا

تجهیزات کامل خط تولید کاشی

87

SMAC

ایتالیا

88

Smalticeram Unicer

ایتالیا

89

Stephan Schmidt

آلمان

90

Stylgraph

ایتالیا

انواع طرح کاشی

91

Syneco

ایتالیا

انواع روغن پرس

92

System Ceramics

ایتالیا

93

Tecnema

ایتالیا

94

Tecnimol

اسپانیا

95

Tecnoferrari

ایتالیا

96

Tecnomec Borghi

ایتالیا

97

Terra Gloss

چین

98

Torrecid

اسپانیا

www.sitibt.com
info@siti-bt.com
www.smac.it
info@zarrin-co.com
www.smalticeram.com
vsatradeco@gmail.com
www.schmidt-tone.de
dorsarir@dpimail.net
www.stylgraph.com
khaghaniatefeh@gmail.com
www.syneco.it
info@syneco.it
www.system-group.it
info@system-group.it
www.tecnema.it
www.partia.ir
www.tecnimol.com
iran_tecnoceramic@yahoo.com
www.tecnoferrari.it
vsatradeco@gmail.com
www.tecnomec.it
info@tecnomec.it
www.terragloss.it
iran_tecnoceramic@yahoo.com
www.torrecid.com
sales@tooskaceramic.com

99

Tradeco

ایتالیا

ماشین آالت دست دوم تولید کاشی

100

Trebax

ایتالیا

انواع قالب تولید کاشی

رنگدانه سرامیکی جوهر چاپ
دیجیتال
انواع رولر
انواع ماشین لودینگ آنلودینگ
LG V - T G V

مواد اولیه پخت سوم
جوهر چاپ دیجیتال

کاشی سایز بزرگ
تجهیزات خط لعاب و اعمال لعاب
جوهر چاپ دیجیتال
لعاب و فریت
مواد اولیه صنعت کاشی و سرامیک
بالکلی

دستگاه چاپ دیجیتال
کاشی سایز بزرگ
ماشین سایش و پولیش
سنگ
انواع قالب تولید کاشی
ماشین آالت چاپ دیجیتال
سیستم حمل و نقل اتوماتیک
تجهیزات خط لعاب
ابزار سایش و پولیش برای صنعت
سرامیک شیشه سنگ
جوهر چاپ دیجیتال
فریت لعاب

نشانی اینترنتی و ایمیل

www.sbmchina.com
pooya_e_t_co@yahoo.com
www.scf-colorificio.it
sales.karafariran@gmail.com
www.fsscien.com
info@asiapersis.com
www.seratekmakina.com
rasha_tejarat@hotmail.com
www.sertile.com
info@vistaceram.com
www.sibur.ru
star2011gold@yahoo.com
www.sicer.it
info@sicer.it
www.silpo.com.tr
info@sube@silpo.com.tr
www.en.sinoma-ltd.cn
star2011gold@yahoo.com

نمایندگی

تلفن

پویا صنعت نوید یزد

035-35246883

کارآفرینان صنعت
و تجارت هستی

46092477

دهکده پارسیس آسیا

035-36234580

راشا تجارت ابریشم

035-37269921

کویر

035-37269926

ویستا سرام

035-35281742

گلد استار

035-35281960

نوین کنترل

88601130

مصطفی دهقانی

گلد استار

کرانه نقش رستم

035-35281960
88626879
88606875

ساالمکو

88761258

گیتا زرین

22651883

تدارک سرام پارسیان

درداران سریر

خاقانی

بازرگانی گیتا

88215916
035-35253174
88337366
88023880
88205542
26212724
44988920

سیستم ایران

88627303

پارتیا

88377792

ایران تکنو سرامیک

88035789

تدارک سرام پارسیان

فوالد ساب
لیان پوشش تجارت
شرق
توسکا سرامیک

88215916
035-35253174
88064723

051-42211524
88658989

www.second-hand-ceramic-machinery.com

تندرو ابزار

88756699

behnam@tondroabzar.com
www.trebax.it
info@trebax.it

بهمن تهرانی

88742426

فرهاد پور مجیب

شرکت های خارجی فعال در زمینه کاشی و سرامیک
زمینه فعالیت

نشانی اینترنتی و ایمیل

نمایندگی

تلفن

ردیف

نام شرکت

کشور

رنک فریت سیلیکات زیرکونیوم

www.gkpboya.com
behnam@tondroabzar.com

تندرو ابزار

88756699

بهمن تهرانی

88742426

101

TSY

ترکیه

102

TXJ & Basair

چین

103

Varvel

ایتالیا

موتور و پمپ

104

Vibrotech

ایتالیا

تجهیزات ویبره خط لعاب

105

Vidres

اسپانیا

جوهر چاپ دیجتال لعاب فریت

106

Verdes

اسپانیا

ماشین آالت تولید آجر

107

Xaar

انگلستان

هدهای چاپ دیجیتال

108

Zschimmer & Schwarz

آلمان

جوهر چاپ دیجتال لعاب فریت

اکسید منیزیوم
دستگاه کاتینگ اسکوارینگ

آذرنگار میبد

جمفرینگ تر و خشک

www.varvel.com
varvel@varvel.com
www.vibrotech.biz

info@vistaceram.com
www.vidres.com
iran_tecnoceramic@yahoo.com
www.verdas.com
info@manoosh.co.ir
www.xaar.com
info@xaar.com
www.zscimmer-schwarz.com
info@zcimmer-schwarz.com

035-32344121
035-32344122

فوالد ساب

88064723

ویستا سرام

035-35281742

بازرگانی بیدار

88035189

مانوش

88835517

فناوری سوبار

77638772

ناب سرام خاور

88542389

