
شهرتاریخ اعتباروضعیت پروانهنام تجاریرديف برندهانام واحد تولیدیرديف
نمین1404/09/01معتبر1مهران جعفری نمین1

1404/01/31معتبر2پديده صنعت پروفیل ایرانیان2
 )ساوجبالغ  

(هشتگرد 
محمدشهر1404/08/15معتبر3مجید نصیری3
اشتهارد 1403/10/04 معتبر4شركت تعاوني آروین فناوران صنعت ناب4
میبد1404/06/23معتبر5C.p.mشركت سیکاس پروفیل مايا5
آق قال 1404/02/11 معتبر6سپيد پروفیل پيام6

7 HOFMANN
8WisserWin
9Dr.Muller

مهاباد 1401/07/29 در دست بررسیآرياوین 10روياي مهاباد8
كرال وین 11
شفر12
الیستا13
  سانبل14

تهران 1404/03/25 معتبر15كیمیا صنعت شیما10

اردبیل 1404/05/01 معتبرروزوین 16روزبه توكلي11
(قاین  )قاينات  1404/02/17 معتبر17گسترش صنایع قاین12
بهارستان 1403/12/04 معتبر18شركت باتیس سازان گیتي13
خلخال 1402/12/28 معتبراينال 19پروفیل صنعت سازان خلخال14
دزفول 1403/08/12 معتبر(آبايان)گروه تولیدي آبايان صنعت  20آبايان پلیمرصنعت جنوب پارس15
رباط كريم 1403/06/23 معتبر21آشیانه پايدار قرن16
جلفا  1403/03/05 معتبرVITA NOVAكلمات ويتا نووا  22طال پروفیل ارس17

katiaكلمه كاتیا  23
suntech كلمات سان تك 24

رامیان 1404/03/31 معتبرpratique/ پراتیك  25(سهامي خاص)شركت ايلیاد كار وشمگیر 19

نظرآباد 1402/12/05 معتبرATA tech window & door systemsكلمات  26آتاتك نما20

ارومیه 1401/11/04 معتبرآلدوراوین 27آلدورا چلیك درب ارومیه21

شهرقدس 1402/06/12 -28شركت ظهور دريچه نو22
29FENESTERMANN
30HAMMER PLAST
31BREGMANN
Royal Win رويال وین32

Vana Win / UPVC profile producor واناوین33

34
 (GOLD PVC SEPAHAN)( گلد پي وي سي

(سپاهان

 دارای پروانه عالمت استاندارد اجباریU-PVCلیست شركت های تولید كننده پروفیل 

اشتهارد 1402/05/24 معتبربهینه گستر فراتاب18

24
سهامي )شركت تك نما پي وي سي سپاهان 

(خاص
شهرضا 1403/11/24 معتبر

اردبیل 1402/03/21 معتبرآرتا پروفیل پيشرو صنعت جهان9

شهركرد 1403/03/12 معتبرجهان پروفیل7

آسیا جام پروفیل تبریز1404/04/10 معتبر23
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 دارای پروانه عالمت استاندارد اجباریU-PVCلیست شركت های تولید كننده پروفیل 

الیگودرز 1403/07/07 معتبر35گروه صنعتي همارشتن25
36 UOR WIN
37 Altin profile

اشتهارد1404/03/09معتبر38KTFكار تجارت فربد27

1403/12/24 معتبر39ويستا بست28
 )ساوجبالغ  

(هشتگرد 
40(GOLD WIN)
41(MARYWIN UPVC Profile)

بابل  1403/10/01 معتبردیوا42شركت تولیدي و صنعتي دیوا بابل30
43 ENZO
44 AVERTA
(DANFIGدانفیگ)45
46(leo win)
47( (WIN CLASS STAR وین كالس استار
48(EAGLE WIN) 
49(NEWWIN class)
-(WINDOCLASSوین در كالس)50
(MUNDOWINماندووین)51

52
مجتمع صنایع فناورپالستیك سپاهان )

.FANAVAR PLASTIC SEPAHAN CO)
53(C.PAN)
54(C.FOUR)

اصفهان  1402/01/17 معتبر(BEST VISION -Pبست ویژن )55(سهام خاص)شركت پترو پويا گرانول آريانا34

قم  1403/12/06 معتبرIDEALايده آل   56شركت گروه صنعتي اكسیر آسا آرا35
57DR.WIN
58BLUE WIN

اشتهارد 1402/10/13 معتبرFAN PLAST TOUSفن پالست توس   59فن پالست توس37

دهگالن 1404/03/05 معتبرsyndej 60شركت زرین بنا پارسیان38
61SMARTLINE
62ROTHENBURG
63DENIZ WIN
آوينا64
65ROYAL SARALAY TECH
66PETROLINE
بوتیا 67
 راین68

كرمانشاه  1401/09/01 در دست بررسی69دنیاي پروفیل پي وي سي غرب41

كاروانسرای نازنین ج 1404/08/10 معتبر36 كر

ارومیه 1403/09/16 معتبرآلتین پلیمر ایرانیان

29
سهامي )شركت پرشین پي وي سي مانا 

(خاص
اصفهان  1401/08/12 در دست بررسی

26

32
شركت صنعتي عایق پالست 

(سهامي خاص)خوانسار
خوانسار  1403/10/15 معتبر

ساري 1404/05/11 معتبرشركت تولیدي درب و پنجره كیان پن31

33
شركت صنایع فناور پالستیك 

(سهامي خاص)سپاهان
نجف آباد  1404/02/23 معتبر

مجتمع بوتیا صنعت كرمان  1403/05/28 معتبر40

سنندج(ABI)پنجره آريا39 1404/03/05 معتبر
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 دارای پروانه عالمت استاندارد اجباریU-PVCلیست شركت های تولید كننده پروفیل 

70HOFMANN
71DR.MULLER
72Wisser Win
73PLUS TECH 
74PLASPEN
75WINTECH
76 IMMENSE
77 PSB
78AK Profile
79Ak win
ماژول80
وينکو81
چلسی82

تهران 46  1403/10/04 معتبر شاهین سازه فجر

تبریز  1403/12/23 معتبرجهان پروفیل42

بندربوشهر 1404/04/10 معتبرپارس ساحل بوشهر44

تبریز  1403/08/02 معتبرآدوپن پالستیك پرشین43

آق قال 1403/12/14 معتبر(سهامي خاص)شركت آق پروفیل گلستان 45


