مراکز خرده فروشی چسب هل

جنوب

غرب

مرکز

تهران

شرق

شمال

1
ردیف

منطقه

آدرس

نام مرکز پخش

شماره تماس

1

گیشا

نبش خیابان  23پالک  320جنب بانک شهر

رنگ و ابزار تاسیسات 23

88275466

2

شریعتی

پالک  304آقای داداشی

مصالح ساختمانی شهداد

02177539014

3

بزرگراه خاوران

روبروی فرهنگسرای خاوران پالک 562

ابزار صفر تا صد(شرق)

4

تهرانپارس

خیابان استخر بین  232و  234شرقی ک105

ابزار کریمی

5

تهرانپارس

فلکه چهارم تهرانپارس جنب بانک ملی ک 268

کاالی برقی گودرزی

09122445980

6

خیابان سراج

 30متری اول پالک 27

آقای نورالهی

02177138908

33701389
09122899474

09121447725
77112480

7

خیابان سراج

باالتر از پل پالک331

آقای بختیاری

09126104979

77061349

8

میدان انقالب

خیابان آزادی کوچه قایم مقام پالک 1

آقای نوروزی

66429484

66438550

9

تهران

منوچهری جنب مسجد امام رضا پالک129

رنگ و ابزارعباسپور

09121328512

66716988

10

بهارشمالی

نبش کوچه بهارمستان آقای علوی

تاسیسات ساختمانی 135

88860661

11

امیرکبیر

خیابان ملت پاساژ رضا پالک 37

تدارکات صنعتی نوریان

09126208288 02133904335

12

امیرکبیر

بین ملت وسعدی پالک 531

تهران ماشین

13

بلوارآیت اهلل کاشانی

33915737

09100013500

33903488

لوازم یدکی پوریا

09122037665

14

تهران نو

سی متری نارمک خیابان بالل حبشی پالک 142

رنگ و ابزار اسکویی

09383791226

15

اکباتان

بیمه پنجم خیابان دوم

لوازم یدکی هادی

شهر ری

حسن آباد روبروی شهرک صنعتی شمس آباد

تسمه بلبرینگ کسری

44698221

44636509
09127643198

مراکز خرده فروشی چسب هل

2
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8

خراسان رضوی

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ردیف

1

فارس

2
3
4
5
6
7
8

منطقه

آدرس

شماره تماس

نام مرکز پخش

مشهد

چهارراه ابوطالب جنب بانک رفاه

ابزار ملی

مشهد

چهارراهابوطالببین قرنی 24و 26جنبمسجداسکندری

چسب کاشفی

37287283

مشهد

بلوارامام رضا بین امام رضا68و70

ابزار حقیقت

09153152833

مشهد

خیابان امام رضا بین امام رضا 66و 68

رنگ و ابزار عبدالهی

09151132514

مشهد

بین پیروزی  9و 11

فروشگاه صداقت

09101242800

مشهد

میدان سلمان نبش پیروزی 19

رنگ و ابزار جندقی

09374336431

مشهد

خیابان عبدالمطلب بین عبدالمطلب  20و 22

ابزار امیر

05137242670

مشهد

بین بهمن  11و 13

آقای پورحسین

09159130097

مشهد

جاده کالت نبش بهمن 13

آقای باقریان

09155050356

مشهد

میدان بار نوغان و امام حسین نبش میرزایی12

ابزار دهقان

09159075698

مشهد

خواجه ربیع خیابان مهرمادر بین  14و 16

فروشگاه عدالت

09155102574

مشهد

توس 87

ابزارآالت اکبری

09156139673

مشهد

جاده سنتو روستای سلولگرد آقای مقدم

ابزار بهنام

09152174106

مشهد

بین ابوذر غفاری  17و 15

ابزارآالت نورتابان

09155000496

مشهد

نبش چراغچی 1

ابزار مختاری

09155087325

مشهد

بلوارشاهنامه بین59و61

یدکی ولیعصر -اقای یزدانی

09151180782

مشهد

نبش توس83

ابزار نجاتی

09152000710

مشهد

بلوار پیروزی حدفاصل میدان بهارستان وپیروزی45

فروشگاه رنگ و ابزار سفیر

05138661002 09155205677

مشهد

میدان ده دی ابتدای خیابان رازی غربی

لوازم تحریر آزرم

09391131629 09137844763

مشهد

آوینی 17روبروی بانک تجارت

رنگ ابزار پوریا

05132514585 09155743885

مشهد

بلوارشهید اوینی بین اوینی 31و33

فروشگاه ابزار ولوله امین

09156590308 09156008933

مشهد

خواجه ربیع مهرمادر بین 14و  16لوازم کولر گازسوز

ابزاراالت کیمیا

09151038663

مشهد

شهرک صنعتی کارآفرین

ابزار گلمکانی

09198065262

مشهد

قاسم آباد نبش فالحی 80

آقای کریمی پور

09150744123

نام مرکز پخش

شماره تماس

منطقه

آدرس

051-37278018

شیراز

خیابان قاآنی نبش چهار راه مشیری فروشگاه سید

آقای ایزدی

09177047064

شیراز

چهارراه هوابرد نبش کوچه  39آقای اکبرپور

رنگ و چسب عادل پرشین

09173082692

شیراز

صدرا بازار زندیه خیابان عرفان

فروشگاه رنگ عباسی

09112519126

شیراز

چهارراه هوابرد نبش کوچه 35

ابزار حمید مرادی

09178508305

شیراز

بلوار باغ حوض فلکه باغحوض جنبآلومینیوم سازی

دنیای سنگ

09177136562

38202997

شیراز

بلوار عدالت پایین تر از ایرانخودرو نبش کوچه37

سرزمین چسب و رنگ

09387838075

38351897

شیراز

خیابان قانی نبش منوچهری

رنگ و چسب منوچهری

09917580059

آقای اکبرپور

09173082692

شیراز
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3
ردیف

1

اصفهان

2
3
4
5
6
7
8

ردیف

1
2
3
4
5

آذربایجان شرقی

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

خوزستان

18

ردیف

منطقه

آدرس

نام مرکز پخش

شماره تماس

اصفهان

خیابان هشت بهشت

دنیای ابزار

09132055477

اصفهان

خیابان معراج -آقای فیروزیان

رنگ و چسب تمدن

09131048971

اصفهان

خیابان سجاد رو به روی زیرگذر

ابزار صداقت

09131120667

اصفهان

خیابان بعثت

ابزار اکسیژن

09132025540

اصفهان

خیابان عاشقی اصفهانی

آقای خلیلی

09132683602

اصفهان

خیابان زینبیه

آقای احمدی

09132087342

اصفهان

خیابان امام خمینی

ابزار صنعتگران

09133672872

اصفهان

خیابان بهارستان غربی

لوازم یدکی نکوئی

09133032609

منطقه

آدرس

نام مرکز پخش

شماره تماس

رنگ فروشی محلی

09141013700

تبریز

مابین چهاراه عباسی وآبرسان جنب بیمارستان شمس

تبریز

آخونی خیابان ورزش

فروشگاه سیاری

تبریز

خیابان فردوسی

ابزار حاتمی

تبریز

دروازه تهران

پژو مهدی

09141802857

نوید مهر

09142823644

فروشگاه آتا

09146151366

رنگ فروشی همت نژاد

09148447703

تبریز

آخر شهناز روبروی دانشگاه پیام نور جنب پارکینگ همیار

تبریز

خیابان جدیری جنوبی جنب درمانگاه امام رضا

تبریز

خیابان بهار روبروی آسایشگاه جانبازان

09143128474
35552215

تبریز

خیابان شمس تبریزی

سوپر عدل

32336368

تبریز

رضوانشهر خیابان پاسداران

ابزار تای سیز

32609804

تبریز

دروازه تهران جنب بانک تعاون

لوازم یدکی محمدی

09141802857

تبریز

پایین تر از مسجد انگجی رو به روی مسجداصفهانیان

ابزار یاغچی

09141195606

تبریز

خیابان آذربایجان فیضیه غربی نرسیده به مدرسه فرهمند

ابزار محمدی

09141092300

تبریز

خیابان22بهمن

چسب نقشینه

09393008192

تبریز

اخرشهناز نرسیده به دانشگاه پیام نور

روغن موتور جواد زاده

09354003396

تبریز

فلکه یاغچیان خیابان توحید

سوپرمارکت تک

04133859509

تبریز

فلکه یاغچیان

ابزاراالت یونس

09141771316

تبریز

خیابان قطران

فروشگاه گوگانی

09144154361

تبریز

الله خیابان سهندیه

شهر چسب رادمهر

09128462186

نام مرکز پخش

شماره تماس

لوازم یدکی رامین

09169015279

لوازم یدکی خاور بنز

09106002198

منطقه

آدرس

1

اهواز

کمپلو خیابان انقالب بین کیان و غزنوی روبروی پزشکی قانونی

2

اهواز

خیابان30متری(شریعتی) بین اهوازیان و شمع خانی
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مازندران

4
ردیف

منطقه

آدرس

1

ساری

خیابان جمهوری

ابزار غلیاف

2

ساری

میدان خزر

چسب و رنگ خیام

09113539818

3

ساری

میدان خزر طبیعت 2

چسب و ابزار حسن زاده

09356169859

منطقه

آدرس

نام مرکز پخش

1
2
3
4

ردیف

1

کرمان

2

3

4

ردیف

1
2

3

البرز

4

البرز

نام مرکز پخش

09111588088

ردیف

آذربایجان غربی

شماره تماس

5

6

7
8
9
10
11

شماره تماس

ارومیه

بلوار شیخ شلتوت پاساژ امین پالک 44

چسب ملی

ارومیه

اول خیابان سعدی

کتابفروشی فرهنگ

09149757068

ارومیه

خیابان رودکی

ابزارمهدی

09148228896

ارومیه

اول خیابان رودکی

ابزارآالت پاشایی

منطقه

آدرس
جاده تهران روبه روی بانک ملی

04432341754

نام مرکز پخش

09143401101

شماره تماس

ابزار خلیج

09131959923

کرمان

آقای طهانی

09133412426

کرمان

آقای عمرانی

09139439964

کرمان

رنگ هادی

09133416658

کرمان

آقای میرشکاری

کرمان

منطقه

آدرس

نام مرکز پخش

کرج

بلوار مدرس

ابزار آالت جعفری

کرج

خیابانشهیدبهشتینرسیدهبه45متریروبروی بانککشاورزی

فروشگاه مرتب

09131959923

09131959923

شماره تماس
09199003560
09195108142

34577590

کرج

گلزار غربی

لوازم یدکی محمدی

کرج

گلزار غربی

لوازم یدکی گلزار

09335768335

کرج

بلوار الغدیر

لوازم یدکی احسان

33505730

کرج

45متری کاج

لوازم یدکی مقدم

32558663

کرج

خلج آباد بلوار اصلی جنب بانک ملی

لوازم یدکی صحرایی

کرج

جاده مالردفردیس پایین ترازکانال روبروی فروشگاه رفاه

ایساکو علیپور

02636500597

کرج

بلوار کاج

چین یدک البرز

09123665143

کرج

بلوار هفت تیر

ابزار کارا

32807104

کرج

میدان سپاه جنب تاالر جهانشیر

ابزار یراق پارسا

34480082

34554787

09122723422

32322869
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5

گیالن

ردیف

منطقه

آدرس

نام مرکز پخش

1

رشت

شاقاجی

یدکی الیاس

09118055584

2

رشت

شاقاجی

ابزارمحمد

09113330619

3

رشت

خیابان شهدا نبش کوچه مهدیه

ابزار محب

09111345128

4

رشت

جاده جیرده

ابزار مژده بخش

09113369631

5

رشت

احمد گوراب

6

رشت

بلوار امام رضا جنب ترمینال خط کناره

ابزار رافت

7

رشت

میدان قلی پور

آقای نوذر

8

رشت

9

رشت

فلکه رازی

منطقه

آدرس

ردیف

کرمانشاه

1
2

هرمزگان

ابزار مهیار آقایقنبرزاده 01333564064

09117212014

01333833555

09112376287

آقای اکبری

01333120117
09118351085

01333551494

چهارراه قاسمیه

کرمانشاه

چهارراه سیلو

ابزار یراق منصوری

نام مرکز پخش
لوازم یدکی حاضری

09111359018

شماره تماس
0912517784

کرمانشاه

بلوار کیانشهر نرسیده به بیمارستان بیستون

لوازم یدکی سعیدی پور

08338329236

کرمانشاه

کیانشهر

لوازم یدکی ارغوانی

09183852503

کرمانشاه

پایینتر از چهارراه جلیلی

لوازم یدکی نوری

08338255922

کرمانشاه

دیزل آباد خیابان دوم سرچهارراه

ردیف

منطقه

آدرس

3
4
5

گلستان

خیابان شهید بهشتی بین سه راه رودباری و

شماره تماس

ابزار و یراق سه ستاره

نام مرکز پخش

09181316504 08338276050

شماره تماس

1

گرگان

خیابان بهشتی

چسب الماسی

09111713061

2

گرگان

خیابان جرجان روبروی بانک سپه

ابزار پارس

09111752312

3

گرگان

خیابان جرجان

چسب گنجینه

09119474930

4

گرگان

میدان کریمی

آقای حاج صفری

09117500420

5

گرگان

میدان کریمی

اقای آرشام شربتدار

09111782601

6

گرگان

جرجان7

چسب غفاری

01732146518

7

گرگان

جرجان جنب داروخانه

آقای توالیی

09125439056

8

گرگان

روبروی سیندکا

آقای شاکری

09111751120

ردیف

منطقه

آدرس

نام مرکز پخش

شماره تماس

1

بندرعباس

گلشهر خیابان مصطفی خمینی اوقاف

چسب مارکت

09177611715

2

بندرعباس

کمربندی سه راه برق

رنگ فروشی امینی

09170604058

3

بندرعباس

میدان ابوذر

چسب بندر

09173697729
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مرکزی

کردستان

همدان

لرستان

6
ردیف

منطقه

آدرس

1

خرم آباد

بلوار والیت

ردیف

1

آقای علیخانی

ردیف

منطقه

آدرس

1

سنندج

شهرک صنعتی فاز3

چسب سیروان

2

سنندج

شهرک کارگاهی باالتر از درب3

فروشگاه آبیدر یدک

ردیف

منطقه

آدرس

09367904933

نام مرکز پخش

همدان

شماره تماس

آقای علیرضا دیوانی

09183112373

نام مرکز پخش

شماره تماس

نام مرکز پخش

08733177603 09189989685
08733240808

33241325

شماره تماس

1

اراک

خیابان ادبجو نرسیده به کوچه سامنی

چسب و رنگ تک

09185288112

2

اراک

میدان باغ ملی

آقای جمشیدی

09186200062

3

اراک

میدان باغ ملی

جهان چسب

09188619214

منطقه

آدرس

نام مرکز پخش

شماره تماس

1

قم

صدوق 30متری قائم نبش کوچه 7

اقای خانساری

09120737900

2

قم

میدان نبوت بسمت سید معصوم نبش توحید 60

فروشگاه شادمانی

09123511263

3

قم

پردیسان خیابان البرز کوچه1

شهر ابزار اقای طلعتی

09128520150

4

قم

میدان زین الدین

شهرچسب

5

قم

خیابان کشاورز جنوبی

یدکی محمد

منطقه

آدرس

نام مرکز پخش

ردیف

اردبیل

نام مرکز پخش

خیابان کارگر

ردیف

قم

منطقه

آدرس

شماره تماس

02536633795
09100793991

شماره تماس

1

اردبیل

میدان علی اباد وردی پل نبش کوچه اهن فروشان

آقای علیزاده

09143537421

2

اردبیل

خیابان تی بی تی جنب دکه

آقای فریدی

09361684283

3

اردبیل

خیابان صدا سیما روبرو بستنی میهن

سوپرمارکت بابک

09149535530

4

اردبیل

میدان مادر

رنگ و ابزار صمدیان

5

اردبیل

آراللو

فروشگاه الهی

6

اردبیل

شهرک کاشانی

رنگ و ابزار تاراجی

09144550120

7

اردبیل

میدان وحدت به طرف میدان سینا

تزئیناتی شهرام

09149529501

8

اردبیل

خیابان بعثت روبروی غالمین

لوازم یدکی رحیمی

04533611797

04533445104 09143582702
04533683029

مراکز خرده فروشی چسب هل

7

بوشهر

ردیف

بوشهر

بندر دیر خیابان امام خمینی

بردستان ابزار

09171719543

بوشهر

خیابان آشوری جنب دبستان آشوری

فروشگاه آزادی

07733557024

بوشهر

خیابان هاللی

اقای جاویدفر

09173726718

ردیف

منطقه

آدرس

1

قزوین

بلوار آیت اهلل خامنه ای روبه روی پمپ بنزین

2

قزوین

خیابان اسدآبادی دوراه همدان

3

قزوین

بلوار شهید بهشتی

1
2

قزوین

3

زنجان

یزد

آدرس

نام مرکز پخش

شماره تماس

منطقه

نام مرکز پخش

شماره تماس

ابزار یراق نجفی

09127813935

آقای آقا بیگی

09121813313

لوازم یدکی کیانی

09191812177

4

قزوین

بلوار خامنه ای

ابزار اقای نجفی

09127813935

5

قزوین

خیابان توحید مقابل مسجد توحید

لوازم یدکی شیرمحمدی

09121817696

6

قزوین

بلوار اسدآبادی

فروشگاه آقای پورفرزانه

09123813571

7

قزوین

خیابان سعدی

سوپرمارکت آدینه

02833337189

8

قزوین

خیابان پادگان روبه روی بیمارستان شهید رجایی

سوپرمارکت مالزینعلی

09193882808

9

قزوین

خیابان اسدآبادی

ردیف

منطقه

آدرس

1

یزد

میدان ابوالفضل آقای مسئله گو

ردیف

منطقه

آدرس

لوازم یدکی آقای میربها

نام مرکز پخش
ابزار سید

09191180759

شماره تماس
09133568598

نام مرکز پخش

شماره تماس

1

زنجان

چهارراه صدر

رنگ و ابزار نوین

09194434629

2

زنجان

خیابان خیام شرقی

لوازم یدکی قاسمی

09127725054

3

زنجان

خیابان خیام غربی روبروی ایرانخودرو

لوازم یدکی مرادلو

09196732805

4

زنجان

میدان پروین اعتصامی

فروشگاه تک ستاره

09111358985

5

زنجان

خیابان جمهوری

یدکی شیخی

09123418900

6

زنجان

چهارراه صدرنگ

رنگ و ابزار نوین

09194434629

مراکز خرده فروشی چسب هل

8

سمنان

چهارمحال و بختیاری

خراسان شمالی

ردیف

نام مرکز پخش

1

بجنورد

خیابان آزادی یا حنایی نبش آزادی 14

آقای علی نیا

09151872487

2

بجنورد

چهارراه مخابرات کوچه قنادی الله

ابزار رمضان پور

09151877149

3

بجنورد

بین میدان دفاع مقدس و چهارراه خوشی

لوازم یدکی شریفی

09151865158

4

بجنورد

بین میدان دفاع مقدس و چهارراه خوشی

لوازم یدکی فیروزه ای

09157790273

5

بجنورد

آقای نامجو

09123310961

ردیف

منطقه

آدرس

شماره تماس

نام مرکز پخش

1

شهرکرد

فناوران

آقای یعقوب غفاری

2

شهرکرد

خیابان ولیعصر جنوبی

ابزار و یراق حسین زاده

09134838832

3

شهرکرد

خیابان شریعتی

لوازم یدکی رحمانی

09133810366

منطقه

آدرس

ردیف

1

سمنان

شهرک غرب خیابان مهارت نبش چهارراه

سمنان

شهرک غرب

ردیف

منطقه

آدرس

1

ایالم

2

ایالم

3

ایالم

2

ایالم

منطقه

آدرس

شماره تماس

بلواربهشتیروبروینمایندگیسایپاپارسخودرو

میدان خیام

09139790074

شماره تماس

نام مرکز پخش

09127315978

لوازم یدکی کریمیان

09122317526

اقای وزیرزاده

نام مرکز پخش
آقای پورمند

شماره تماس
08432228345

09183409401

رنگ و ابزار االت آرامیان

09183418277

ابزارآالت پسران ایزدپناه

09121484112

4

ایالم

بلوار بهشتی روبروری اداره غله

لوازم یدکی شیروانی

09122713174

5

ایالم

بلوار شهید بهشتی پایین ترازمیدان میوه و تره بار

فروشگاه حاجی بیگی

09188432926

بلوارآزادیبینمیداندادگستریوچهارراهمادر

