سایت

استاى

ًام ضرکت

هذیر ضرکت

آدرس

تلفي

آررتایجاى غرتی

تعاًٍی تذر آب ارٍهیِ

احوذزادُ

ارٍهیِ-خ ٍالفجر-1ضْیذفالحی-1پالک1

0441-3362874-09143408097

اردتیل

ضثکِ پردازاى ًیرٍی آرتا

خیری

اردتیل-هیذاى تعثت-سِ راُ ًیرٍگاُ-جٌة تاالر هجلل

04516624346-09149512953

تَضْر

دفتر ضرکت رّرٍاى سپْر اًذیطِ

دّقاًی  -جاللی

تلَار آیت اهلل طالقاًی رٍترٍی درب خرٍجی گورک ساختواى رٍضٌکار ٍاحذ 4

07712543568 - 09173710924 - 09127336961

تْراى

دفتر ضرکت رّرٍاى سپْر اًذیطِ

جعفریاى

خیاتاى ضْیذ تْطتی  -تعذ از قائن هقام  -ساختواى پارسِ طثقِ ٍ 6احذ 23

09127336963

88102351-7

چْارهحال تختیاری

پذیذ آب هْر

ضجاعی

ضْرکرد-تلَارکاضاًی-خ ترتیتً-ثص کَچِ چْارم-طثقِ دٍم

0381-3333458-09132807281

خراساى جٌَتی

تَسعِ الکترًٍیک خاٍراى

سلیواًی

تیرجٌذ-خ پاسذاراىً-ثص پاسذاراى 19

0561-4422057-09151634671

خراساى رضَی

کیاى تاتلَ

تیذادی

هطْذ تسرگراُ آسیایی هجتوع تجاری سپْر ٍاحذ 145

09158965661 - 05116666583-4

خراساى ضوالی

پژٍاک الکتریک ضرق

عاقثتی

اسفرایي  -تلَار هذرس  -هذرس - 10پالک 229

09122276552 - 05857238123

سوٌاى

رٍاى آب

کرم

سوٌاى-تلَار جوَْری خیاتاى  15غرتی پالک  526طثقِ فَقاًی

09123314380- 02313343477

فارس

دفتر ضرکت رّرٍاى سپْر اًذیطِ

تذلی

ضیراز  -هالصذرا  -کَچِ ضطن  -ساختواى تْار  -طثقِ اٍل

09128209152- 07116474169

قسٍیي

اطلس ًیرٍ هْر

اسکٌذری

قسٍیي تلَار اهام خویٌی ًثص حکوت  24ساختواى ستارُ ٍاحذ اٍل

09123820240 -02813691490

قن

پَیا تاتلَی آریا

ضیایی کیا

قن-تلَاراهام زادُ اتراّین-کَچِ  20کَی ضْیذ علیسادُ پالک 7

0912-7532506

کردستاى

الکترٍفاًَس الًَذ

قوری

ّوذاى-تلَارخَاجِ رضیذ-ساختواى پارسیاى-طثقِ سَمٍ-احذ14

0811-8283906 - 09181117357

کْکیلَیِ ٍ تَیر احوذ

ًیرٍ رساى پذرام

آریي

یاسَج  -گلستاى  2هجتوع درست پالک ٍ 18احذ1

0917-5408861

گلستاى

کاٍش ًیرٍی ایراًیاى

دادخَاُ  -احوذی

گرگاى -خیاتاى ٍلیعصر رٍترٍی سازهاى آب ًثص عذالت  43هجتوع راضی طثقِ دٍم ٍاحذ 10

0912-3491917

لرستاى

ترق صٌعتی ایراى زهیي

رستوی

خرم آتاد-خ ٍصال-پالک 121

09168761445
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0661-2218707

هازًذراى

آب ٍ خاک دلتا

تیسکار

ساری خیاتاى هازیار ساختواى سیٌا طثقِ 2

01512213905 - 09111558264

ّوذاى

الکترٍفاًَس الًَذ

قوری

ّوذاى-تلَارخَاجِ رضیذ-ساختواى پارسیاى-طثقِ سَمٍ-احذ14

0811-8283906 - 09181117357

یسد

تجْیس فتح یسد

هستٌثط

یسد-تلَار هذرس  -رٍترٍی تاهیي اجتواعی

0351-8263883 09132517132
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