ردیف

1

2

3

استان
آذربایجان
شرقی
آذربایجان
غربی
اردبیل

4
5

شرکت اعتماد
چوب آذربایجان

مبلمان عمرانی

ارومیه

فروشگاه

اردبیل

حسینی (اسالم)

اصفهان
اصفهان

6

7

شهر

تبریز

نام فروشگاه

البرز

آپادانا

اصفهان

آوند

کرج

دفترآرا

کرج

مبلمان اداری و
دفتری حسنلو

مدیر فروشگاه

ادرس
تبریز قطران جنوبی ما بین تقاطع صائب و

آقای عمرانی

پاستور روبروی کوچه هاشم زاده پالک 156

آقای

ارومیه خیابان دستغیب روبروی مدرسه تیز

32384165-

دیوان بیگی

هوشان فروشگاه عمرانی

32361019

آقای حسینی
آقای صرافان

اردبیل سه راه دانش روبروی پست بانک
مبلمان اداری اسالم
اصفهان  -چهار راه آپادانا جنب بانک ملی

031-36412317

بهشت  -مجتمع تجاری آوند
آقای حشمتی
آقای مرآتی
آقای حسنلو

8

کرج

9

تهران

برند برتر

آقای اختراع

10

تهران

کرج  -خیابان شهید بهشتی  -سه راه
گوهردشت  -نبش پل گوهر دشت-فروشگاه
دفترآرا
کرج  -خیابان امیری پالک 52
کرج  45 -متری گلزار غربی  -نبش الغدیر
مبلمان ارال
تهران  -ولیعصر -باالتر از میدان ونک -
نرسیده به تقاطع میرداماد سمت چپ جنب
شیر خوارگاه آمنه پالک 2608-2606

11

تهران

12

شهریار

شهریار

فروشگاه گرند
اسکای

فروشگاه دهقان

آقای رضایان

آقای مرندی

آقای دهقان

045-33235152045-33241702

اصفهان خیابان استانداری مقابل هشت

مبلمان ارال

زاگرس

041-34751593

شرکت اعتماد چوب آذربایجان

آقای صالحی

مبلمان اداری

شماره فروشگاه

031-32231301-2
026-34212956026-34212914

شماره همراه
0914116422204134751593

9143469017

9126264651
9137419637
9131057593

9122657351

026-32209716

9122622950

026-33516874

9123157211

021-88674368021-88670571

تهران-بلوار دالوران نرسیده به سراج پالک 88

9126132197

9122496589

جنب مسجد امام سجاد  -مبلمان زاگرس
جاده شهریار به سمت فاز  1بعد از ورودی فاز 1

9121692883

و  2آخرین دوربرگردان نرسیده به سرمارلیک
شهریار بلوار شهدای اندیشه نبش شهرک

9129772472

عباسپور پالک  - 32فروشگاه نیلپر یا دهقان
جاده ساوه بعد از پمپ بنزین چهاردانگه سه

آقای قره داغی

13

9123028274

راه بوتان گاز  -شهرک گلشهر انتهای خیابان
شهدا

14
15

اهواز
خوزستان

فاما

آقای سراج

بندر ماهشهر

راحتیران

آقای خداوردی

16

زنجان

زنجان

المان-آلوان

آقای همتی

17

سمنان

سمنان

رضوانی

آقای رضوانیان

18

فارس

شیراز

مبلمان کیا

19

قم

قم

فراسیستم

اهواز  -کیانپارس بین  6و  7شرقی فروشگاه فاما 061-33922227
ماهشهر  -بلوار طالقانی جنب دارالقرآن
مبلمان راحتیران
زنجان  -خیابان سعدی شمالی  -روبروی

024-33541583-

سازمان جهاد کشاورزی پالک 236

024-33442933

سمنان  -بلوار قدس  -روبروی هنرستان محمد
رسول ا ...فروشگاه رضوان پالک 47
شیراز  -فلکه ستاد خیابان فردوسی  -بعد از
چهار راه رودکی  -جنب هتل تاالر

آقای فراهانی

061-52357716

قم -خیابان  30متری کلهر نبش کوچه 23
مبلمان اداری فرا سیستم

9123256525
9163530334

0912-7414563

023-33333402- 023-333334020233332518

09034732998

071-32229374

0902-4914677

025-32200739

0912551039909027334574

رشت

مبلمان آسیا

20

گیالن

21

ساری

نوآوران

22

بابل

شرکت فرا چوب

آقای
پور قدیری

رشت  -خیابان سعدی  -فروشگاه مبلمان آسیا

آقای

ساری  -بعد از خیابان سعدی  -فروشگاه

محمد پور

نوآوران

آقای شعبانی

مازندران

013-32226428085
011-33255886

بابل  -کمربندی غربی  -نبش توحید - 47

011-32334402-

فروشگاه فرا چوب

011-32072829

9113335200
011-3325588609113538799
0911-1119834

آمل خیابان شیخ فضل ا ...نوری -ترمینال

23

آمل

مبلمان یاشیک

آقای سعیدی

24

رامسر

راحتیران

آقای اردالن

25

همدان

همدان

مبل آشنا

آقای رنجبریان

26

یزد

یزد

یزد پانل

چمستان-جنب هنرستان کار دانش مظاهر

011-44267258

9388858109

ابراهیمی-مبلمان یاشیک
رامسر  -جنب ترمینال ایران پیما طالشی
همدان  -بازار مبل میریانج  -روبروی مبلیران
ملزومات اداری آشنا

011-55231788

9012833223

081-34263910

9188152945

یزد  -خیابان آیت اله کاشانی جنب آتکشده

36281325-

زرتشیان روبروی بانک صادرات توحید

36280634

0913-1540082

