لیست اعضاء طالیی انجمن صنایع شوینده  ،بهداشتی و آرایشی ایران به تفکیك آدرس  ،تلفن ،فاکس  ،وب سایت و پست الکترونیکی
ردی
ف

نام شرکت

نام مدیر عامل

تلفن

فکس

بهداد

آقای شاه علی

4769168-9 4769156

47695156- 4769167

آقای قاسم لو

83201601-2

آدرس

وب سایت

پست الکترونیکی

تهران کیلومتر  19جاده مخصوص

1

بلوار اصلی ورد آورد روبروی خانه

www.behdadco.com

info@behdadco.com

فرهنگ و هنر پ49

2

محصوالت بین
المللی پارس

3

پاکشو

4

پاکنام

5

پاکسان

6

7

8

آقای عالمی

آقای سیدعبدالرضا
مظفری
آقای محمدرضا
حیدری

پدیده شیمی جم آقای صادق عسگری

پدیده شیمی
غرب

تولیپرس

آقای باباجان زاده

خانم عقبائی

88520729-30
88520777

88316112-5 88491262

66250129-30

88660907

 88836642 88835825ایرانشهر نبش سپند پ 1ط 6

88520785 89316403

88835578

تهران -خ پاکستان بن بست
دوم پ 29
تهران ایرانشهر شمالی روبروی

60912346ف

خیابان سپند ساختمان 555

66250676

تهران –کیلومتر  8بزرگراه فتح

83893540
43853891ف

88675714

88675717

22053652 25973115

22010260

22052353 22058784

22019940 22035777

www.parscompany.co

info@parscompany.co

www.pakshoo.com

info@pakshoo.com

www.paknamco.com

info@paknamco.com

www.paxanco.com

info@paxanco.com

تهران میدان آرژانتین خ الوند
ك  37شرقی خ اهورامزدا بن
بست نادر پ1
تهران خیابان توانیر بعد از
میدان عباسپور پالك 22
جردن خیابان عاطفی شرقی پ27

www.tolypers.com

Info@tolypers.com

تهران – پل کریمخان ایرانشهر
9

10

کندر

آقای مقدسی

کف ( سهامی عام آقای بیژن اسماعیلی
)

11

آقای حبیب
گلتاش

همدانی رجا

البراتوارهای
12

داروئی گیاهی

خانم مریم دیباجی

طبیعت زنده 5
13

14

15

آقای
هنکل پاك وش

رزپلیمر

کاتالین اسفریجا
آقای رحمت اله
زمانیان

صنایع شیمیایی

آقای مهندس

ایران

حمیدی

فارکو شیمی

آقای حمزه شهیدی

88861274

83201390ف

83100000

02333352356

02333352356 83101306

02333352696ف

22011116-18
22058784

22058785
22657586

پارك ملت خ ارمغان غربی -

22035774ف

پالك  72ساختمان داروگر

3152373443

03152373473

26411607 26412317
26412302

طبقه 3
تهران خ ولیعصر روبروی

66258383
03152373350-2

شمالی نبش کوچه سپند پ 1

26411554

تهران -کیلومتر 8بزرگراه فتح کارخانه
پاکسان واحد خزانه داری

میرداماد میدان محسنی
خیابان بهروز کوچه  6پالك 3

www.kafsa.com

www.goltash.com

www.cinere.ir

.

info@goltash.com

ceo@Tezlabs.com

تهران بزرگراه ستاری شمالی نرسیده

44604005-15

44604050

88759924

88766530

به پل آبشناسان جنب کوچه ارکیده

henkel-pakvash.com

info@henkel-pakvash.com

پالك  3ساختمان فراساز طبقه 4و5

03113804802
22057154
22056794 03113808350-7

تهران خیابان هویزه غربی
پالك 94

03113802578

تهران خ آفریقا خ سعیدی پ

22059868

16
تهران بزرگراه ستاری شمالی نرسیده

16

www.condor.com

condor.edari@yahoo.com

44604005-15

44604050

به پل آبشناسان جنب کوچه ارکیده
پالك  3ساختمان فراساز طبقه 4و5

www.iciiclab.com

info@iciiclab.com

