
Aمصالح پایه ساختمانی و سیستم هاي سازه اي

آجر و فرآورده هاي جانبی1

بتن، مواد افزودنی بتن2

بتن، بتن ریزي و قطعات پیش ساخته بتنی3

بلوك و سفال دیواري و سقفی غیر بتنی4

پروفیل و مقاطع فلزي سازه اي و غیرسازه اي5

پیچ و مهره، واشر و پرج، بست، بولت، گل میخ6

تیرچه و خرپا7

توري، رابیتس، شبکه8

چوب و سازه هاي چوبی9

دیوارکشی و مصالح دیوار10

خاك، آهک، پودر سنگ و مواد اولیه معدنی11

سازه فلزي و قطعات پیش ساخته اسکلت فلزي12

ساندویچ پانل، قطعات پالستوفوم ساختمانی13

سازه بتنی، قطعات پیش ساخته بتنی14

ساختمان هاي پیش ساخته15

سقف، سازه، مصالح و تجهیزات سقف16

سنگ، سنگدانه، شن و ماسه، پوکه17

سیستم هاي سازه اي18

سیمان، مواد و قطعات سیمانی19

شیمیایی ساختمان مواد و محصوالت20

عایق رطوبتی، آب بندي و زه کشی21

فناوري نوین ساختمانی، سیستم ها و مصالح22

ورق غیرفلزي و پلیمري23

قیر و آسفالت24

گچ، قطعات پیش ساخته گچی و مواد مرتبط25

مالت، مواد اندود، بندکشی و پالستر26

سایر موارد27

Bنازك کاري، معماري و دکوراسیون داخلی و فضاي باز

آجر نما و تزئینی1

ابزارکاري دیوار و سقف2

بام، نازك کاري و نماي بام3

پارکینگ و ترافیک، لوازم، تجهیزات و عالئم4

پله، راه پله، نرده، بالکن، سازه دکوراتیو، حفاظ و پایه5

گروه هاي کاالیی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران



گروه هاي کاالیی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

دیوار جداکننده و پارتیشن6

چوب، تزئینات داخلی چوبی7

چینی آالت بهداشتی8

توري، رابیتس، شبکه، پایه و تجهیزات9

درب و پنجره10

دیوار و دیوارپوش11

پروفیل فلزي تزئینی12

رختشوي خانه13

رنگ، رزین، و پوشش هاي ساختمانی14

سنگ تزئینی ساختمانی15

سالن اجتماع، همایش، سینما، آمفی تئاتر16

کاشی، سرامیک و موزاییک17

شیشه، سازه شیشه اي، آیینه18

ساختمان هاي سبز/ معماري و دکوراسیون19

سقف کاذب و دکوراتیو20

Fشومینه

فضاهاي آموزشی، تفریحی، ورزشی، بهداشتی و درمانی22

کف سازي، کف پوش، حاشیه نوار و قرنیز23

کرکره، سایه بان، باران گیر و سازه پارچه اي24

لوازم الکچري ساختمان25

مبلمان داخلی، فضاي باز، عمومی و شهري26

معماري حمام و سرویس بهداشتی27

یراق االت، قفل، دستگیره، جعبه نامه، پالك ساختمان28

Cلوازم و تأسیسات مکانیکی ساختمان

ساختمان هاي سبز/ تأسیسات1

لوله کشی آب، فاضالب و گاز2

موتورخانه3

سیستم آتش نشانی و اطفاء حریق4

تأسیسات آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی5

تأسیسات استخر، سونا و جکوزي6

انرژي هاي پاك7

بهینه سازي مصرف سوخت در ساختمان8

عایق کاري حرارتی، مواد و مصالح عایق9

سیستم هاي گرمایشی، سرمایشی و تهویه10



گروه هاي کاالیی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

آب گرم کن، پکیج آب گرم کن11

چسب، سیلیکون، پرایمر، درزگیر و ملزومات12

شیرآالت13

کنترل و اندازه گیري14

مخزن15

تصفیه آب و فاضالب، سیستم، لوازم و تجهیزات16

سایر موارد17

کنتور آب، برق و گاز، دستگاه اندازه گیري مصرف18

لوله و اتصاالت، سیستم لوله کشی، لوازم و تجهیزات19

نگهدارنده ساپورت20

هیتر گرمایی21

آبگرمکن و پکیج گرمایشی22

تجهیزات نظافت ساختمان23

آتش نشانی، سیستم اعالم و اطفاء حریق24

تأسیسات آشپرخانه، حمام و سرویس بهداشتی25

انرژي پاك26

دریچه هوا27

ساختمان سبز28

عایق حریق، مواد و مصالح عایق29

عایق حرارتی، مواد و مصالح عایق30

Dلوازم و تأسیسات برقی، الکترونیکی و امنیتی ساختمان

لوازم، تجهیزات و سیستم هاي برقی ساختمان1

سیستم الکترونیکی2

سیستم امنیتی ساختمان3

ساختمان هاي هوشمند4

تجهیزات الکترونیکی صوتی و تصویري5

تجهیزات امنیتی و کنترل تردد6

آتش نشانی، سیستم اعالم و اطفاء حریق7

سایر موارد8

سالن اجتماع، همایش، سینما، آمفی تئاتر، تجهیزات9

فناوري هاي نوین ساختمانی، سیستم ها، مصالح و تجهیزات10

کلید و پریز11

لوله و اتصاالت برقی12

لوازم و تجهیزات ایمنی و امنیتی13



گروه هاي کاالیی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

چراغ، المپ، روشنایی و نورپردازي14

هواکش15

ایمنی و امنیت ساختمان16

تابلو برق17

ترانکینگ کابل18

سینی کابل19

سیم و کابل20

ساختمان هوشمند21

عایق برق22

عایق برق و صاعقه23

Eآسانسور، پله برقی، باالبر، نقاله و سیستم هاي متحرك

آسانسور1

پله برقی2

راهرو، رمپ و پیاده رو متحرك3

کالیمر4

باالبر5

Fابزار و ماشین آالت کارگاهی، خط تولید و مواد اولیه

لباس فرم اداري، کارگاهی و ایمنی1

ابزارآالت مهندسی2

ابزارآالت کارگاهی3

تابلو و عالئم هشداردهنده کارگاهی4

ماشین آالت و تجهیزات راه سازي5

خط تولید مصالح، تجهیزات و تأسیساتی ساختمانی6

ماشین االت و تجهیزات نظافت ساختمان7

سایر موارد8

قالب9

ماشین آالت و تجهیزات راه سازي10

ماشین آالت کارگاهی11

ابزار و ماشین آالت بتن ریزي12

ابزارآالت کاشی کاري و سنگ کاري13

ابزارآالت جوشکاري و برشکاري14

داربست15

تجهیزات جابجایی بار16

جوش17



گروه هاي کاالیی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

داربست18

رمپ بارگیري19

سیستم هاي سازه اي20

ابزارآالت سازه فوالدي21

مواد اولیه تولید22

Gمشاور، طراحی و نظارت ساختمان، آزمایشگاه فنی

مشاور، طراحی و نظارت ساختمان، آزمایشگاه فنی1

پیمانکاري و انبوه سازي، ساخت، نصب2

بازرگانی، بازار سرمایه، بیمه و امور حقوقی3

فناوري اطالعات و نرم افزار در صنعت ساختمان4

بیمه5

سایر موارد6

پیمانکاري7

لوازم، تجهیزات و سیستم هاي برقی ساختمان8

آزمایشگاه9

امور ثبتی و حقوقی10

بازار سرمایه11

بازاریابی و فروش کاال و خدمات ساختمانی12

حمل و نقل کاال13

خط تولید مصالح، تجهیزات و تأسیساتی ساختمانی14

سیستم هاي سازه اي15

سنگ ساختمانی، سنگ تزئینی ساختمانی16

استانداردهاي ملی و بین المللی17

Hتشکل هاي حرفه اي، آموزش، انتشارات و تبلیغات

تشکل هاي علمی، مهندسی، صنفی و حرفه اي1

مراکز آموزشی حوزه صنعت ساختمان2

تبلیغات محیطی و هدایاي تبلیغاتی3

نرم افزار و وب سایت در حوزه صنعت ساختمان4

نشریات، رسانه ها، تبلیغات و همایش5

بازاریابی و فروش کاال و خدمات ساختمانی6

سایر موارد7

تورهاي آموزشی8


