بازرگانی های کاشی و سرامیک
ردیف

نام شرکت

نام مدیرعامل

1

آبادیس

علی محمد دامکی

2

آداک سرام (عبادی)
(بالسین )Balsin

امیرحسین عبادی

3

آرتما سرامیک

مهندس گلکار

4

آرچمیک

محمدرضا جباری

میالد

5

آرژنا

محید خصالی

سمنان-الوند

6

آرمس
(آرمیس تجارت کاسپین)

سعید علی بیگی

الوند-فخار برلیان

7

آلتین سرام

هادی گل افشان

آپادانا  -عقیق

8

آناک سرام
(راشا سرامیک)

محسن طهماسبی

پردیس

9

آنجلو سرامیکا

ایمان امین الری

مرجان-مهسرام

10

ابر تجارت آسیا

علیرضا صلصالی

11

اسپینکر

حمید میر دهقان

12

اعتماد کاالی سپهر ایرانیان

محمدحسین سنجیده

13

اوج سرام

سعید لبافان خوش

14

ایگل هرمس خاورمیانه

مجید دشتی

15
16

باروج
(البرز باروج پارس)
بازرگانی امجد صالح زاده
( اعتماد کاالی ارومیه)

امین ابراهیمی

زمینه فعالیت

آدرس

نوین ،آباده ،فیروزه

یزد-سه راه آبنما-بلوار پاکنژاد-

مهرداد سرام ،سیمین

کوچه مسجد پیر حسین

کاشی الوند-تکسرام

تهران -مالصدرا-شیراز جنوبی-بعد از کوچه فالحی-

آپادانا سرام Grespaina

پالک -30طبقه دوم
شهرک صنعتی نیکو اشکذر-بلوار گلدیس-
اولین میدان سمت راست

17

بازرگانی برادران ضیائی

18

بازرگانی کورش کبیر

علی رجبی

19

بازرگانی کوفل کو

محمدرضا مقصودی

20

برین مهر تجارت

مهرزاد مهرافزا

کاشی مسعود ایران
تهران-مالصدرا-شیراز جنوبی-بن بست بهار
ساختمان ایساتیس -واحد 402

88617882-4

035-32721188

035-32721555

081-38265557-8

88603816-7

88030812

www.arjena.com

88061938

www.armesceramic.com

88612025

www.altinceram.com

پالک  -1واحد 3
تهران-مالصدرا-شیراز جنوبی-گرمسار غربی

86053246

بهار دوم

88605988

پالک  -4واحد 1و 2
تهران-مالصدرا-شیراز جنوبی-بن بست وحدت
پالک  - 16طبقه 4

ضامن نیشابور-

تهران،مالصدرا،شیرازجنوبی ،بهار ،2پالک  10واحد4

88613356

88602124

88063183

88628711

021-88614523-4

051-38849993

تهران-میرداماد غربی -بین جردن و ولیعصر-

88799006

بازار بزرگ میرداماد-ساختمان -450طبقه -3شماره

26304873

یزد-خ مسکن و شهرسازی -خ رهبر
کوچه -25پالک 10

035-3190

035-36286430

تهران-ولیعصر-روبروی پارک ملت-خ سعیدی
پالک -10واحد 20

22024690

تبریز -الوند

تهران -بلوار آفریقا-ناهید شرقی -پالک 14

26208594

26208644

برند :ونوس هرمس ویژن

واحد  5و  / 6تلفن26208582-26208533 :

26208618

26208536

پارس -الوند

تهران -بنی هاشم-نبش کوچه تبری
ساختمان الماس -طبقه  -4واحد 5

شایان -پرشین -عمارت
مسعود

طبقه -5واحد 506

ماهان-مجتمع-شمس
باستان
سمنان -الوند

www.Barojtile.com

035-38274912

035-38274910

یزد -میبد-میدان شهرداری-جنب بانک صادرات

035-32358780-6

035-32357266

تهران-خ شیراز جنوبی-بن بست میثم -پالک 3

88049203-7

واحد -2طبقه 2

101-102-116

تبریز-ولیعصر-فلکه بارنج-جنب کالنتری -17
مجتمع ولیعصر-طبقه -2واحد A

www.hermestile.com

044-32759991-92

شعبه ارومیه سه راه دخانیات -جنب بانک تجارت
یزد-صفائیه-بلوار جهاد-مجتمع تجاری سپهر

www.etemadkala.ir

26202952

22333050

ارومیه-بلوار جمهوری-روبروی دادگستری-نبش استاد

www.abartejaratasia.ir
info@tabriztile.com

22059939

مهسرام-الماس کبیر شمس

www.Balsintile.com

081-38265557-8

88060495

تهران-مالصدرا-شیراز جنوبی-بن بست بهار

035-37249963

داخلی 110

تهران-مالصدرا-خ شیراز جنوبی -خ برزیل غربی-

تاپ سر-پردیس-پارسیان

برند کاشی تبریز

035-37249960-2

88060138

مشهد-وکیل آباد  -6پالک -5واحد 1

امجد صالح زاده
حمیدرضا زکی زاده

همدان-آرامگاه بوعلی-بلوار  15فروردین-

تلفن

فکس

وب سایت

www.kofelco.com

بازرگانی های کاشی و سرامیک
زمینه فعالیت

ردیف

نام شرکت

نام مدیرعامل

21

بوم سرامیک
(رز سرام مانا -برند آلپر)

احسان شعیبی

22

بازرگانی بیستون

مجید زارع مهرجردی

23

پارس اسپان

حسین ساداتیان

24

آراد

حمیدرضا جاویدی

25

کاشی و سرامیک پاسارگاد

حسین امیری وحید

26

پالرمو

حمیدرضا شیریان

27

کاشی و سرامیک پرنیان

مهدی رضائی

28

پخش کاشی و سرامیک صمدی

ناصر صمدی

نوین سرام-گلسرام

29

پژواک سرام پارسیان پرگاس

سعید وصله چی

پردیس-ضامن پاژ

30

پیشگامان معماری آریا

سیدعلی ضیائی

الماس کویر یزد

31

کاشی چلسی

امیر نیر آبادی

الوند-آپادانا

32

خانه آرمانی

فرشید تسبیحی

33

خانه کاال
(برند پارما)

کریم مقصودی

مهسرام

34

رای سرام

محمدحسین پاک رأی

پارس

35

کاشی زیماک

مصطفی گودرزی

الوند

36

کاشی سرامزا

محسن زارعی

آپادانا-الوند-پارس-حافظ

37

سراست (پدیده تجارت شکیبا)

سیدرضا میردهقانی تفتی

نوین سرام-سمنان

38

بازرگانی سورن

آریا نژاد

39

کاشی شاهکار

سهیل بیگلر فر

40

بازرگانی طباطبایی

سید مهدی طباطبایی

41

عقیق پخش
(بنا آرا نیک آذین) (برند مدیا)

رضا
نساج پور اصفهانی

آدرس

تلفن

فکس

تهران -انتهای اتوبان نواب شماب به جنوب -بعد از

26320597

26300742

تونل توحید-آیت اله سعیدی -خ زم زم پالک293

22336390

55863818-19

وب سایت

یزد -بلوار جمهوری-جنب کوچه بهار -پالک 757

پارس

تهران -بنی هاشم-پاساژ گلشن راز -واحد 14

الوند-آپادانا-یزد

تهران -خ بنی هاشم-روبروی بانک صادرات

تکسرام

پالک 198

22301490-3
26322797

26322738

22310101-2

26319965

آپادانا سرام-الوند

مالصدرا-نرسیده به چمران -پالک  235ط  -1واحد 1

88611002-3

88619721

فخار برلیان-حافظ-تکسرام

کاشانی -بین عقیل و وفا آذر جنب برج البرز پ 368

44076313-4

44040900

کاشی مهسرام و الوند

تهران -شیراز شمالی -زاینده رود غربی-

88069100

(برند پالرمو)

پالک  -12واحد 9

88069200

88069400

www.palermoceram.ir

22302470

22505475

www.parniantile.com

میدان ونک-کوچه صناعی-پالک -19طبقه دوم

88871868

88871072

کرج-سه راه رجایی شهر-خ یاسر -5پالک 92

026-34642961-2

026-34645645

88219814-8

88219566

www.pezhvak_trade.com

88602954

www.pma.co.ir

تهران-بنی هاشم -ضلع جنوب غربی میدان-
نبش کوچه شقایق غربی -پالک -8واحد 15و16

تهران-مالصدرا-شیراز شمالی
زاینده رود غربی-پالک  16واحد 7
خ مالصدرا-خ شیخ بهایی-نبش برزیل-پالک 49

88607712-14

واحد 7

88602953

تهران-مالصدرا-شیراز شمالی

88615122-4

زاینده رود غربی-پالک  12طبقه  4واحد 16
تهران-بزگراه رسالت-خ بنی هاشم-

22305100-5

روبروی بانک ملی پالک 308

035-38349867-8

تهران-مالصدرا-شیراز جنوبی شماره 72

88031322

فروشگاه خانه کاال

88046281

تهران-مالصدرا-شیراز جنوبی-گرمسار شرقی

88619769

پالک -26طبقه  -4واحد 15

88619445

تهران-مالصدرا-شیراز جنوبی-برزیل غربی-
پالک  -1واحد 1
کرج-جاده مخصوص-کیلومتر -28نبش
کوچه اسکندری فروشگاه سرامزا

بنی هاشم-نبش خ خسروآبادی-پالک 241

88054305

شایان-نوین سرام-

یزد-سه راه آبنما-بلوار پاکنژاد-ساختمان آراد

آیدا سرام-گرانیت آریا

طبقه 2

برند کاشی عقیق

پالک  -4طبقه 4

88046503

داخلی 106

035-37331974

www.ceramoza.com
88054306

035-37332958
22305912-13
22539319-20

88051123-5

www.rayceram.com

88030234

5137669966

تهران-بنی هاشم -نبش کوچه پیمان -شماره 264
مالصدرا -شیراز جنوبی -بن بست اتحاد

22305100-4

026-32323264

تهران-شیراز جنوبی-برج فانوس ابی-ط 6واحد 14

مروارید گوهرشاد-طبقه -8واحد 3

سرام آرا آپادانا سرام

88031010

22331866
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برند البرز الوند پارس

www.pasargadtile.com

www.serasettile.com

