
آدرسشهرموبایلتلفننام نمایندهردیف

رنگ پیکو- روبروی بانک ملی - خیابان دزاشیب - تجریش تهران3904750 226741910912-021مهدی صادقی1

روبروی سایپا- بعد از ازگل- بلوار ارتشتهران3051383 224970400912-021یوسف صادقی2

فروشگاه رنگ برادران شیخی- جنب مجتمع تجاری قلهک- ایستگاه یخچال- خیابان شریعتیتهران1983652 222612440912-021هادی شیخی3

، فروشگاه رنگ و ابزار قبا62خیابان شریعتی، جنب حسینه ارشاد، خیابان قبا، نرسیده به مسجد قبا، پالک تهران3711091 228460220912-021متین میرزا هاشمی4

رنگ و ابزار قدیمی- شهرک غرب تهران2888025 220936610912-021قدیمی5

روبروی دور برگردان- نبش خیابان درخشانی -  قبل از اتوبان همت -  اشرفی اصفهانی تهران5306490 442819790912-021محمد فالح6

8پالک - (خیابان پژوهنده)ابتدای شاهین جنوبی - بعد از ستاری -  آیت اهلل کاشانی شرق به غرب تهران2390975 440649190912-021حسین حمدی7

194پالک - فروشگاه رنگ و ابزار حیدری - بعد از سلیمی جهرمی - بلوار فردوس شرق - آیت اهلل کاشانی تهران1473094 290912-44022728-021(شهاب اوجانی)حیدری  8

فروشگاه رنگ و ابزار زبرنگ - ۱۴۶پ-  جنب پارکینگ شریف - نبش میدان تیموری -  بلوار حمیدرضا صالحی تهران67284-021علیرضا دهقان9

فروشگاه رنگ و ابزار ستارخان- چهارراه دریان نو - ستارخان تهران3478934 665211890912-021حسین نحوی جو10

28پالک - روبروی ساختمان شهرداری - خیابان خدری غربی - خیابان سنائی تهران1988862 080912-88841307-021علی وقار11

ضلع جنوب غربی پل سید خندان- خیابان شریعتی - تهران تهران1251565 885339090912-021مهدی خوش اقبال12

77705136-021علی مطیع خلیفه لو13
09122879470- 

09122509058
فروشگاه رنگ صفا شیمی - 222  پالک- چهار راه سیدالشهدا - خیابان جشنواره - تهرانپارس تهران

77541362-021وحید توکل14
09126543779- 

09128103624
فروشگاه رنگ توکل - 1367پالک -  میدان امام حسینتهران

تزیینات یاران- طبقه دوم  - 318پالک  - (139)نبش خیابان طالقانی -  خیابان وفادار شرقیتهران1899960 771428770912-021فردین زالی15

فروشگاه رنگ رشتبری- روبروی مسجد - خیابان سراج - خیابان هنگام - رسالت تهران5187914 771393740912-021رضا رشتبری16

تهران4240656 320912-44736131-021علی عسسی17
طبقه هم کف  - 99پالک - جنب بانک کشاورزی - بین بلوار گلها و کاج - بلوار امیرکبیر - شهرک گلستان  - 22 منطقه 

فروشگاه اینترنتی رنگ و ابزار- 

13غرفه  - 37سالن - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران1853489 226570510912-021سید مجید لواسانی18

540پ- نبش خ منوچهری- چهار راه سید علی - سعدی شمالی تهران3981705 339592330912-021علی جاوید تجریشی19

فروشگاه رنگ سلطانی - 67پالک - بعد از خیابان جمالزاده - اول خیابان آزادی - میدان انقالب تهران1194995 669373140912-021بهنام سلطانی20

- 55005030-021مسعود هاشمی21

55000089
477پالک  - 22نبش کوچه - خیابان میعاد شمالی - خانی آباد نو تهران5085600 0912

فروشگاه مروارید- بعد از درمانگاه زنجانی- خ ابوسعید - میدان منیریه تهران1975632 669617110912-021نوروزی  -قدس 22

66200528-021عباس معراجی23
09123145290- 

09122870556
تهران

- 376شماره - متری حیدری شمالی20خیابان -شهرک ولی عصر-بزرگراه آیت اهلل سعیدی- فروشگاه رنگ و ابزار معراجی 

378

565پالک - بعد از جیحون - خیابان کمیل -  متری امیری 16- متری جی  30تهران5492050 668893060912-021حسن علی اکبری24

، فروشگاه ماهان(میدان ساعت) دی 9شهر قدس، میدان تهران7197336 460757360912-021ملک25

فروشگاه رنگ کیمیا صنعت - 92پالک - نرسیده به چهار راه مرتضوی - خیابان قصر دشت تهران6839248 668305050912-021محمد مهدی شاملو26

فروشگاه رنگ رضایی - 18نبش کوچه - خیابان امام موسی کاظم تهران7146053 563717650912-021جابر رضایی27

فروشگاه البرز - 64پالک  - 4 و 2بین میالد - ابتدای شهرک وایین تهران5675255 6531191790912 - 021معین بنی هاشم28

66034410 - 021خورشیدیان29
0912 2361347 -    

0912 1156343
پخش رنگ خورشیدیان - 290پالک - جنب کوچه توحید - بلوار خلیج فارس شمالی - بزرگراه فتح تهران

فروشگاه رنگ جهانتاب - 118پالک - روبروی سالن بحران - خیابان احداثی -  متری بلوار کشاورز30- نسیم شهرتهران5016374 566155900912-021جهانتاب30

فروشگاه رنگ عطری- جنب مسجد صاحب الزمان - خیابان مسجد جامع تهران5372308 362533540912-021حسن عطری31

279پالک - ابتدای بلوار چهار باغ - میدان امام خمینی  - 1فاز - شهر پرند تهران7373654 569514950936-021 محمد رضا سعیدی32

تهرانابراهیمی33

77826868-021احمد خوانساری عتیق34
9121724018  

09352270010
195پالک - خیابان گلشن دوست - خیابان قیاسی پور جنوبی - میدان هالل احمر - نارمک تهران

37پالک - کوچه توحید - ابتدای شهرک صنعتی مرتضی گرد - کمربندی آزادگان تهران6261979 551925870912-021صالحی35

روبروی شهرداری - 89پالک -  متری مصطفی خمینی 20-  شهرک گلستان اسالمشهر3254561 567495880912-021بیک علی غریبی36

فروشگاه رنگ رهام - 3انتهای تعاون - بعد از بیمارستان امام خمینی - میدان نماز اسالمشهر5245365 563666950912-021ایرج شریفی37

(استان البرز و شهرستان ها- تهران ) مراکز ترکیب رنگ کامپیوتری شرکت رنگسازی نیپون و ایرانیان 



29نبش کوچه  - (امام سجاد)خ زرافشان اسالمشهر6773275 563433760912-021کمال بخشی38

441پالک - بلوار امام خمینی رباط کریم2244984 564278670912-021داریوش شریفی39

 شهرک اندیشه3056247 655015710912-021نادر میرزا محمدی40 64/1پالک -  غربی 12خیابان  - 1فاز 

 شهریار5625238 652772880912-021مصطفی قراگوزلو41 7پالک - کوچه گلستان -  بهمن 22روبروی شهر بازی - بلوار رزمندگان 

 شهریار5689542 657592240912-021سلمانی42   رنگ سلمانی14 و 13بین بوستان - شهرک فرارت - به سمت جاده رباط کریم 

 شهریار8911575 652876140912-021امید ذبیحی43 فروشگاه رنگ ایران- جنب کوچه هفتم شرقی - بلوار رسول اکرم - باغستان - خادم آباد 

 شهریار1707181 561742000935-021•سعید رحمانی اقدم 44 فروشگاه رنگ ایران - 68/1پالک - خیابان بهشتی - میدان امام خمینی 

فروشگاه رنگ درخشانی - 182پالک - مجتمع مهستان - بعد از سه راه تقی آباد - جاده ورامین شهر ری4898967 334172390912-021جعفر درخشانی45

فرشگاه رنگ و ابزار قلی پور- روبروی داروخانه - اول خیابان داوری - سه راه حافظیه - فردیس کرج 3719864 366639790912-026سعید قلی پور برزگر46

علی صادقی   •     47
026-34586764 -

34586747
نبش کوچه صنعت- خ شهید بهشتی کرج 1483367 0912

رنگ و رزین البرز- ابتدای زیرگذر باغستان -  متری گلشهر45- بین میانجاده - خیابان بهشتی کرج 8729847 345572730912-026جابر مهدلو    48

فروشگاه رنگ مرکزی- روبروی ایستگاه تاکسی - ابتدای بلوار حدادی - میانجاده  - 1شعبه کرج 3062598 344333530912-026محمد تقی پور  •  49

فروشگاه رنگ مرکزی- جنب بانک ملت و صادرات - بعد از سرم سازی رازی - خیابان شهید بهشتی  - ۲ شعبه کرج 3062598 0912محمد تقی پور    50

فروشگاه رنگ مرکزی-  روبروی خیابان فریبا -  نرسیده به خیابان اهری  - ۴۰و۳۸بین گلستان -  جاده مالرد  -  3شعبه کرج 3062598 0912محمد تقی پور    51

48 و 46بین اهری و حافظیه بین گلستان - جاده مالرد کرج 0428855 366051240901-026ابراهیم عیسی زاده52

پخش رنگ ایران- باالتر از میدان پرواز - بلوار شهدای شبان - میدان شریعتی اراک3612614 327744970918-086امیر والیت    53

مقابل بیمه آسیا- میدان امام قم2538570 366137100912-025مهدی عامری فر54

فروشگاه رنگ بختیاری - 56مقابل کوچه - خیابان آیت اهلل کاشانی - میدان معصومیه قم939598 388237830919-025شعبان بختیاری55

136پالک - بلوار امام علی جنوبی - بلوار عدالت غربی - شهرک صنعتی حالل - آرام بیدگل کاشان4849166 0912−−−حسن زاده56

فروشگاه رنگ توحید- سمت چپ - ابتدای خیابان میر - چهار راه نظر اصفهان1103620 366736550913-031مسیح پورنیک57

فروشگاه رنگ خرّم- جنب پست بانک - خیابان خرّم - میدان جمهوری اصفهان3119002-333686520913-031اسمعیل کبیری58

فروشگاه رنگ ایفل- جنب خیابان محمدی اصفهانی - میدان الله اصفهان3659686 356823280913-031علی رضا کریمی59

مقابل مسجد امام حسین- خیابان گلستان - خیابان کاوه اصفهان4118092 345061470913-031غالم عباس فرهادیه60

فروشگاه رنگ عقیق- جنب مسجد امیرالمومنین - خیابان جی اصفهان4020840 323059630913-031طاهریون61

فروشگاه رنگ مزیدی- ابتدای نواب صفوی - چهارراه دولت آباد یزد6075029 35257727913-035مزیدی62

فروشگاه رنگ زابلی پور- جنب بانک سامان - خیابان قرنی کرمان8423639 322209370913-034محد رضا زابلی پور63

 زرند1994102 334273670913-034روح اهلل پودینه64 فروشگاه رنگ پودینه-  خرداد 15ابتدای بلوار - میدان شهر داری - زرند 

فروشگاه رنگ نوین- بین بهمن و اسفند - خیابان فروردین - گلستان - اهواز - استان خوزستان اهواز7888683 333050240916-061پیام طهماسبی65

فروشگاه رنگ سالمات - 36پالک - تقاطع شهید فاطمی زاده -  متری 26خ - آخر آسفالت اهواز6204739 355286070916-061مهدی سالمات66

2فروشگاه رنگ نوین - بلوار معلم - صد دستگاه اهواز3367001 322727960916-061پویا طهماسبی67

فروشگاه رنگ پرهام- روبروی پمپ بنزین  - 10خیابان - کیان آباد اهواز61394176 610916-33905060-061•  منوچهر احمد زاده68

فروشگاه رنگ پور اسدهلل- نرسیده به میدان بسیج - خیابان امام - سر بندر - استان خوزستان بندر امام1515100 522228390916-061سجاد پور اسد اهلل69

بلوار سپاه- بهبهان - استان خوزستان بهبهان3711784 0916محمد آسیابی70

پخش رنگ نجفیان-  جنب بانک صادرات - نرسیده به میدان نحوی - خیابان گرایمی - بهبهان - خوزستان بهبهان52731965-061سید مهدی نجفیان71

نبش ابوریحان- خیابان طالقانی - دزفول دزفول6460616 332050240916-061مهدی دیانی72

فروشگاه رنگ جوهر- جنب بانک تجارت شعبه مقاومت - بلوار جمهوری - فلکه موشک دزفول6452784 -422516190916-061فواد قلم بُر73

پخش رنگ مهرانفر- روبروی بانک ملی - فلکه سدهآبادان1311554 533081810916-061مهرداد مهرانفر74

فروشگاه رنگ پارس - 117پالک- جنب مسجد محمدی  - (ع)خ امام حسین اندیمشک3433486 426212350916-0642لطف اهلل سیاحی75

(استان البرز و شهرستان ها- تهران ) مراکز ترکیب رنگ کامپیوتری شرکت رنگسازی نیپون و ایرانیان 



رنگ پارس - 1فاز - مجتمع تجاری عقاب - بلوار سید مصطفی خمینی - گلشهر شمالی بندر عباس3612575 336754800917-076محمود شاهدادی76

فروشگاه رنگ آرش- به سمت شاه حسینی - چهار راه فاطمیه بندر عباس1632009 0917−−−آرش صادقی77

32214093-076نصیر عاشوری78
0917 7970919 

09371692355
110فروشگاه رنگ  - 93غرفه- مجتمع تجاری کارگزاری - میدان اتوتاج بندر عباس

رنگ برتر - 7نبش جاودان - به سمت شاه حسینی - چهار راه فاطمیه بندر عباس9318302 432261590917-061بهزادی79

فروشگاه رنگ سحر- شیخ آباد - بلوار امام میناب1651456 22820960917-0764عبداهلل مالحی80

فروشگاه رنگ ملکا- خیابان انقالب بندر لنگه7628485 442461020936-076فرشید کهن81

نرسیده به سه راه دواس- خیابان ماهینی - بهمنی بوشهر3762854 77145530560917هادی تقی زاده82

جنب بانک تجارت مرکزی- بلوار امام چابهار9996437 353301510915-054میثم شمس آرا83

میدان جهاد سر باالیی برگ سبز فروشگاه رنگ احمدیقشم2911317 76352210330917فیصل احمدی84

کنگانعسلویه7737712 77372391320917کشاورز85

بازرگانی رنگ پارس- بعد از میدان علی ولی اهلل - کنگان کنگان0803380 0912−−−داوود رمضانی86

پخش رنگ رکن - 107پالک - جنب مسجد اصفهانیان - خیابان جمهوری اسالمی تبریز1141174 355521240914-041کریم محمدی نصب       87

رنگ و چسب کیمیا- جنب فروشگاه اسنوا - خیابان جمهوری اسالمی تبریز4179883 355402280914-041علی محمدی نصب       88

115پالک - جنب ساختمان آتش نشانی  - 1خیابان مدنی ارومیه4414851-323543480914-044ایرج جوادی89

رنگ نقشی- ساختمان افشاری - خیابان حافظ مهاباد4422229-442402260914-044آزاد نقشی90

فروشگاه رنگ مبارکی- جنب مسجد جامع - خیابان قلعه سردار - خیابان انقالب بوکان2511664-462213450901-044حسن مبارکی91

فروشگاه رنگ آرنا- ساختمان آناهیتا - ابتدای بلوار دانش آموز  - (رمک) چهار راه بسیجرامسر6343 115 0912خورشیدیان92

فروشگاه رنگ مبین- روبروی سینما پیوند - خ شهدا فریدونکنار2127036-256682110911-011محمد علی کبیری کناری93

روبروی نمایندگی مزدا-خیابان تهران آمل3220085-442454460911-011غالمرضا اسکندری94

بازرگانی رنگ جعفری - 58نبش کوچه - جنب پل عابر پیاده - خیابان طالب آملی آمل1220090-442848820911-011سلیمان جعفری95

فروشگاه رنگ برادران بازیار - 12 و 10بین دریای - پایین تر از امام زاده ابراهیم - خیابان طالب آملی آمل2202363-442261840911-011مجتبی بازیار96

نبش پاساژ آبادیان - 10نبش پاسداران - خیابان شهید طالقانی بابل2110879-322960260911-011علی عسگردون97

فروشگاه رنگ تیماس- جنب خیابان فرهنگ - گتاب بابل2173013 324550440911-011علیرضا تیماس98

فروشگاه رنگ اصغری- روبروی استادیوم ورزشی امام خمینی - خیابان امام محمود آباد3257366 447416700911-011محمد جواد اصغری99

فروشگاه رنگ اسالمی - 16نبش نسیم - خیابان امام محمود آباد3110079-447407270911-011محمد اسالمی100

44520574-011حسین رستمی101
9119134773- 

9111272874
فروشگاه رنگ رستمی- میدان فیظیه نور

دور میدان فروشگاه شهر رنگ رازی- میدان فردوسی -  خیایان رازی - نوشهر - مازندران نوشهر8171061 523387300939-011حسین سرگران102

فروشگاه رنگ سام- جنب رستوران علی جوجه - هند و مرز -  جاده رویان به نوشهر 1کیلومتر رویان9123351 0911−−−سعید حسینی نژاد103

فروشگاه رنگ نیک کاال- جنب پل - خیابان امام رویان3220165 445435940911-011عبدالعظیم رضایی104

فروشگاه رنگ حقیقت کرامتی- شهر سورک - شهرستان میان درود ساری1576629 338852710911-011رضا کرامتی105

رنگ و ابزار فالحت پیشه- نرسیده به سه راه جویبار - بلوار دانشگاه - میدان امام ساری2595953 333755640911-011هومن فالحت پیشه106

فروشگاه رنگ برادران میرزاعلی - 794پالک -  جنب اداره گاز آق قال3772898 345279980911-017سلیمان میرزاعلی107

32171824-017علی اصغر قدس108
0911 1774788 

09111711361
6 و4بین گاشهر شمالی - چهار راه گرگان

رنگ ارژنگ- جنب بانک سپه - خیابان کشوری سلمان شهر3915927 546138110911-011مجید شمس ایلی109

فروشگاه رنگ علی بیگی- روبروی بهزیستی -  شهریور 17خیابان شاهرود3738818 322219970912-023حسین علی بیکی110

کلینیک ساختمانی زاگرس- تقاطع چهار راه پروین - خیابان بوعلی شمالی - قروه - استان کردستان قروه9715586 352511910918-087رسول محمد ویسی111

روبروی هنرستان معلم-  شهریور 17 خیابان سنندج822100 331273870918-087محمد حسینی112

رنگ محمدی- روبروی مغازه های شهرداری -  خیابان گلشن سنندج9725865 332439100918-087خالد محمدی سرواله113

(استان البرز و شهرستان ها- تهران ) مراکز ترکیب رنگ کامپیوتری شرکت رنگسازی نیپون و ایرانیان 



66پالک - روبروی بانک ملت -  خیابان مخبر سنندج8713940 332852080918-087سعدی محمدی114

 فروردین، فروشگاه رنگ و چسب مرادی12بین میدان نبوت و میدان سنندج3714308 0918علی مرادی115

فروشگاه رنگ فالحی- جنب شرکت نفت -  بلوار فلسطین سنقر3382527 484346570918-083سعید فالحی116

بلوار خواجه نصیر طوسی، چهارراه دروازه فارسان، روبروی بانک رفاه، فروشگاه رنگ ماهانشهرکرد2275408-038یونس قادری117

فروشگاه رنگ رال- جنب آژانس هواپیمایی طاق بستان - اول خیابان ویال -  بهمن 22سه راه کرمانشاه3303043 382111720918-083حسام الدین مخلوق پور118

خیابان پرستار- مریوان مریوان2056821 345401680918-087اسود عباسی119

باالتر از شیرینی شهرام- خیابان شورش سلیمانیه9390897 22256520770-0770(عراق)ئاکو 120

سلیمانیه9390897 22256520770-0770(عراق)ئاکو 121

جنب موزاییک سازی توحید- روبروی کوچه نصرا - بلوار اصناف - بلوار آزادی ایالم0677671 333080550918-084مالک حسنی122

فروشگاه رنگ ناجی- ابتدای خیابان باهنر -  چهار راه خرم بروجرد4212260 426145450912-066محمد علی ناجی123

-فروشگاه رنگ وثوقی  - 888پالک - مقابل انتقال خون - انتهای سناباد مشهد3055298 384242540915-051علیرضا وثوقی124

 مشهد5190292 75175320915-0513محمد صادق فاضل125 فروشگاه رنگ صادقی - 62 و 60بین ابوطالب - بلوار ابوطالب 

مغازه چهارم - ۵۲نبش کالهدوز - چهارراه ابوطالب مشهد0067017 372833240915-051محمدرضا نجیب126

175چهارراه ابوطالب، بازار بین المللی برجیس، واحد مشهد4042064 372884420933-051محمدرضا نجیب127

 مشهد5022650 371286670915-051مجید رضایی128 فروشگاه رنگ رضایی - 19 و 17بین ابوطالب - بلوار ابوطالب 

فروشگاه رنگ وحید - 6 و 4بین اندیشه - بلوار اندیشه مشهد1009185 366343270915-051عبدالحمید رزمی129

فروشگاه رنگ و ابزار جواد - 21و 19بین رسالت - خیابان رسالت جنوبی مشهد3206572 327042330915-051محمد جواد گندمی130

فروشگاه رنگ حوتی - 28 و26بین دستغیب - بلوار دستغیب مشهد5084355 376286910915-051مجتبی حوتی131

رنگ آگاهی- روبروی بیمه مرکزی ایران  - (بازار سبزوار)خ ولی عصر قوچان3599172 472274780915-051امین آگاهی132

رنگ آگاهی- روبروی بیمه مرکزی ایران  - (بازار سبزوار)خ ولی عصر قوچان3599172 47227479916-051امین آگاهی133

صنایع چوب و رنگ دریا - 116پالک - (خیابان ینگه قلعه)خیابان سرداران - هفده شهریور شمالی بجنورد5848991 324124810915-058احمد دریا134

فروشگاه رنگ معینی - 6نبش نواب صفوی - متری دوم غربی  20 بیرجند5622146 324309520915-056حسین معینی     135

 فروشگاه رنگ بهار33 و 31بین جمهوری اسالمی بیرجند9633818 322109740915-056عیلرضا عباس زاده136

بانک رنگ تقوی-  بهمن 22نبش -  خرداد 15خیابان بیرجند0000675 324430870903-056حسین تقوی نیا137

فروشگاه رنگ آوران- جنب بانک ملی شعبه بنی هاشمی - بعد از خیابان بنی هاشمی - بلوار رحمت شیراز3102191 375043340917-071جواد فریفته138

39نبش کوچه - به سمت زرهی - چهار راه هوا برد شیراز3112284 383049750917-071مهدی اکبر پور139

فروشگاه رنگ اکبر پور- روبروی داروخانه غفاری - خیابان قاآنی شیراز3036198 373864870917-071اسد اهلل اکبر پور140

فروشگاه رنگ داوود - 12 و 10بین کوچه - باهنر شمالی شیراز1178408 382272180917-071حمید مومن141

روبروی بانک ملت - 2ابتدای خیابان فاخته - بلوار امیرکبیر شیراز1119245 383304060917-071سعید انصاری142

فروشگاه رنگ جوانمردی - 45نبش کوچه - خیابان شمس تبریزی شیراز5991238 382191410917-071بهنام جوانمردی143

فروشگاه رنگ فرامرزی- روبروی پمپ گاز - خیابان پاسداران - شهر جدید صدرا شیراز3011215 364351100917-071سام فرامرزی144

باالتر از دادگستری فروشگاه رنگ ایرانقیروکارذین6568482 545283390917-071حامد جوشنی145

فروشگاه رنگ زاهدی- نبش داروخانه راضی - خیابان راضی جم178604 376326660917-077محمد زاهدی146

فروشگاه رنگ راستی پیشه- ابتندای خیابان فردوسی - میدان نحوی فسا3302114 533559960917-071راستی پیشه147

پخش رنگ کیمیا- میدان فردوسی همدان9165224 383385720918-081مهدی زارعی•148

پخش رنگ کیمیا- میدان فردوسی همدان9165224 382557840918-081مهدی زارعی•149

 همدان3166004 352212220918-081وحید حیدری150 فروشگاه رنگ حیدری- روبروی بانک توسعه تعاون - ابتدای بلوار شهید رجائی - میدان شهدا - کبودر آهنگ 

(متین گلستان)سمت راست نمایندگی انحصاری رنگسازی ایران- باالتر از خ قمر- جاده بانک خون هرات784142283799101165(افغانستان)محمدانوراحمدی151
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