
 MIDEXچهارمین نمایشگاه بین المللی 

1392 دی ماه 21 لغایت 18

چوبین سازه نمای پارسا 

LOUNAWOOD

شیک فرم 

(مرکز پخش )بازار نمای شهر 

جهان نمای آتین سازه 

Metsa

آرایه رنگین کمان پاژ

(بهینا پروفیل  )صنایع ورق ایران 

ایران پوستر 

مهندسی سکنا نورپرداز 

کارتن 

carten 

شبکه طراحان برلیان 

ایده سازان آبان 

پارس فریم 

نور آذین نیکان

پارندرستار 

آرت لند 

اسامی مشارکت کنندگان 



اسامی مشارکت کنندگان 

آرپکس 

یکتا ستاره فیروزه ای استان یزد 

آراد پنل 

آکواریوم خورشید طالیی

سروش پاکان گیتی 

U S G

هراز گستر اندیشه -  دور اندیشان تجارت ارشیا 

Parador

egger

mflor

kronotex kaindl

jangal

wisa

kunestrasen

پاپیروس

مدرن سقف اسپادانا 

 ایده فرم پویا 

وزین پوشش بام 

صنعتی آروما 

آکسفورد 



اسامی مشارکت کنندگان 

آریا ایده 

APPEX

LAMINTON

درختان سبز آریا 

ROBINA

هاوس کینگ 

house king 

طراحان گیالس آبی 

یگانه نقش خاورمیانه 

بازل

روستر 

ROOSTER

آرامش دکور 

پالستیک چوب سازان 

کیوان پالست بوشهر 

آسمان نما آبی بوم 

آسیا پالست 

کمپارس 

دیوارپوش شرق

بهداد مارک 



اسامی مشارکت کنندگان 

ایده آرایان زاویه 

(سی در  )بهین پیشبرد داتار 

جاروی مرکزی آسایش 

شید بان 

آهنگ آریامان ویرا ساختمان 

دکوپارسیان 

خانه طرح دوریکا 

موسسه کلبه 

گالری یانیک 

سایه نگار 

رنگین تجارت درین 

TERESPA

MAXBOND

STORAENSO

کانون ایران نوین 

 ستاد برگزاری مسابقه طرح برتر 

(آرسین هامرز )بازرگانی - طراحی مهندسی 

آکوبا 

زودیاک 

مهندسی و پژوهشی رسم و سنگ پارسیا



اسامی مشارکت کنندگان 

METSA

KEURAK

HJT   HOLZ

ژوئن 

ستاد برگزاری

CANDECO- گروه طراحی کندکو 

شبیه سازی معماری مهندسی تقی زاده 

موسسه آموزش عالی آرمان 

تهران پویان برنا

آویژه - مهر چوب 

گالری رز

فروشگاه خانه مدرن

صنایع روشنایی و لوستر پارسا

بایاچوب خالق 

صنایع چوب  وندار 

ایران پارس 

صنایع چوب علیزاده 

صنعت چوب مهدی 

نماد کوشا کیش 

نقش نویسا 



اسامی مشارکت کنندگان 

(دیرک )پرتاب فن 

گروه معماری نکیز 

گروه طراحی سوین 

 سازمان  آگهی روزنامه ایران 

تترا-گروه ارسی- توسعه تفکر روش آفرین 

گروه عمران بن سازه آوین 

صنعت چوب آبتین 

دانش برق البرز 

گروه ساختمانی رادین

فراسو 

 moonloc 

گروه تزیینات آرام -  آرام دکو 

آتی رام پردیس 

صنایع چوب و فلز نوین 

نما نقش تبریز 

مهندسی توسعه فناوری  فردا پرداز

صنایع چوبی دارون 

برادران ممی پور - شومینه هنر 

پویا چوب نما 

رویانگر 



اسامی مشارکت کنندگان 

توسعه تجهیزات صنعتی 

چوب  آر پی 

افرودیت دکور 

دکوری پنل 

پرشین آرت 

بهین صنعت دیبا 

گروه صنعتی منبت کاران 

هفت سنگ 

شمس استون 

گروه صنعتی فراسان 

گالری رنگ باران 

فنی مهندسی بهبود سیستم 

تو در تو - گروه تولیدی بهسازان 

ایده برتر 

آرتا پارت پوالد پاسارگاد 

آلومین در - بلوط پیشه 

نشریه تفکر معماری 

نماد صنعت امرتات 

سایه در سایه 

شیشه آذر بزک 



اسامی مشارکت کنندگان 

قاب آیینه  های نوری 

مرکز خوش نویسی بین الملل 

mixmaterial-پایا نقش 

(تجارت هوشمند آواالن  )شومینه اچ بی 

جام رنگ نما 

گالری آرتیا 

فردافن کامران 

عاج 

خالقیت درهنر 

آیینه نوید 

موسسه رنگین 

پیام ساختمان 

پیشگامان ساختمان 

خانه زیبای من 

مهندسین مشاور چکاد نو اندیشان طرح 

دکوراسیون داخلی و مبلمان کاج 

تعاونی دانش بنیان مبتکرین اسپیناس 

طرح و ایده آرتان 

کیمی پودر زرین 

چوب پالستیک دز 



اسامی مشارکت کنندگان 

ایفا سرام 

بوفیران 

آربس 

گروه طراحی آنتیک 

تعاونی مهر سنگ پایتخت 

گالری راز باران

فرزانه شعاریان 

نانو پاکر - اقتصاد  امید و نوید 

پارمین مبل 

انجمن مهرازی ایران 

باران نور 

مرکز معماری ایران 

ایران استیل 

یراق دکور 

اریکا

آسان پله 

دنیز آرت 

سفال نقش جهان 

نانو آویسا 

نگار خانه 



اسامی مشارکت کنندگان 

گروه هنری نقش آرا 

شنساکو- شهر نما ساز صفاهان 

آذین پوش 

سنگ ادیب 

پرفیری ایرانیان 

بازرگانی سلیمان زاده 

نو اندیشان آرنگ 

آتلیه و کارگاه هنری استاد جالل 

ایرانیان چوب خضرا

کانون تبلیغات آگاهی رسان 

مبل علی 

فالت سنگ 

دکوراسیون داخلی رادوین 

خانه عمران 

تندیسان 

نوین ابزار آژنگ 

کاشی پرطاووس آساک 

مهان اندیشان نقشینه - ایمن امتداد 

لوکسا فلکس 

شمیم یابان 



اسامی مشارکت کنندگان 

کاغذ دیواری چرمی پالسکا- گروه مرکزی کویر مرکزی 

زیگلتون - سورن پارت 

یاس 

نیبکو 

کوشا نواندیش سورنا

دور دنیا

پتینه پرشین  

بازار ساختمان 

گروه فرهنگی جهان نما 

خانه ایده آل 

گروه گسترش  

توسعه تجارت تارخ 

Bound Mayer

طرح چوب ملکه هنر 

نقش پردیس  پارس 

(ساخت ایران )چوبین سفال  گره 

 صنایع روشنایی و لوستر شفق 

ایتوک 

 p w 

gaenari



اسامی مشارکت کنندگان 

vatos

NUTTEKS

طرح و چوب پانه 

پارسا چوب 

رسام آرشین 

گلد دکور قشم 

صنعت گستران آرایه اسپادانا 

دکوراسیون قائم 

البیرنت

پازل 

گالری پارسه 

هوش ران صنعت 

عمران پویا 

لیمون تصویر پرداز 

بنا سازان فرنام

تیکا دکور 

کیمیا نوین 

مبل نیما 

رفیع سازان 

آریا سنگ 



اسامی مشارکت کنندگان 

شاهرود پارسه کابین 

بیمه سامان 

 چمان 

رهیابان تعطیالت کیش 

سام 

انجمن علمی مهندسی حرارتی برودتی ایران 

توسعه صنایع الکترونیک قصران 

 فن آوران فرهنگ سما 

مانا اندیش قشم 

 مجله معماری همشهری 

پلی اوره تان 

ماهنامه ساختمان و تجهیزات روز 

دکوراسیون داخلی کندلوس 

دکوراسیون داخلی اشرفی 

کارگاههای آموزشی 

تن آسای 

دپو ماشین 

ارتفاع امن ایرانیان 

نشریه معماری پایدار 

سروین تی تی نار 


