
چرا
پایپ تهران

همکاری با برندهای شناخته شده و معتبر

سیستم پخش به فروشگاه  های سطح شهر
قیمت و شرایط فروش مناسب تر از کارخانه

بیش از بیست سال سابقه با دپوی عالی

صداقـت و تعـهد در ارزش   های سازمانـی
عملکرد سیستماتیک و سبد کاالیی گسترده

پوشفیت پلی ران - نیوفلکس
وحید - سوپردرین - پلیکا
سمنان - پلیمر گلپایگان

تک ستاره گلپایگان - لوله های کاروگیت
پلی اتیلن - پلیران - پلیرود -

لوله های پلی اتیلن حافظ - پارسیان - ارس

آدرس: تهران، خیابان خیام
روبروی دادگاه تجدیدنظر پالک ۹۲۸

مدیریت
۰۹۱۲ ۱۸۲ ۵۴۵۴ کارشناسان فروش

۰۲۱ ۵۵۶ ۱۰۴۴۸ - ۰۲۱ ۵۵۶ ۱۰۴۴۹
۰۲۱ ۵۵۶ ۹۷۲۰۸ - ۰۲۱ ۵۵۶ ۹۷۰۱۵

توزیع لوازم تاسیسات ساختمان

شرکت بازرگانی
توزیع اصلی ترین برندهای معتبر آبرسانی، گازرسانی، فاضالب

شیرآالت و سرویس بهداشتی، تاسیسات حرارتی و برودتی، اطفای حریق

آذین لوله سپاهان - نیوپایپ - سوپر پایپ
سپنتا - لوله گالوانیزه ساوه -

اتصاالت گالوانیزه مک، برزیل، چینی -
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی ایران
شیرآالت چدنی فاراب، میراب،

وگ ایران (وگ بی همتا)
شیرآالت سیم ایتالیا،کیز ایران،PEX انگلیس

لوله مانیسمان رده ۴۰ - درزدار سپاهان
API سپاهان - لوله مانیسمان اهواز

سپنتای گازی - اتصاالت مانیسمان رده ۴۰
بنکن - شیر گازی امین - شیر استارکو

سیم ایتالیا - نوار آلتن - شائیک (نیاشیمی)
رنگ پرایمر

گازرسانى

مشعل ایران رادیاتور - دیگ شوفاژکار
پمپ آبرسانی گرنفوس، پنتاکس،

بلند کاست، منبع انبساط - دو جداره -
سه الیه ضد عبور نور (مخزن) ایران رادیاتور

- (SGP) رادیاتور گیتی پسند
ایساتیس - پکیج بوتان - ایران رادیاتور

بست ایران - بست پارسا -
سوپرفیکس - کرپی - پیچ و مهره

EPDM بست روکش دار - فوم ایروفلکس
فوم K-FLEX  - نوار درزدار ۳-۵ سانتی
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فاضالبى

موتورخانه

عایق و ساپورت ها

آبرسانى

سعید راد              ۰۹۱۲۸۳۵۴۹۴۰
احمد افشاری        ۰۹۱۲۵۹۸۷۹۷۵
حامد حاج بابایی     ۰۹۱۲۲۸۰۱۱۰۳
امیرحسین عطری    ۰۹۱۹۷۲۵۲۰۱۰

جعبه آتش نشانی - شلنگ آتش نشانی
شیر آتش نشانی -

لوله و اتصاالت API و رده ۴۰ آتش نشانی
نازل - اسپرینگلر - کوپلینگ

کلیه محصوالت آریا کوپلینگ

آتش نشانى


