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 ____________________________________________________________________ الف

 *ابزار ها

نگنه کاری ، ابزار نیلینگ و م، ابزار نیلینگ و منگنه کاری، ابزار کام و زبانه، ابزار دستیابزار الکتریکی باتری خور، ابزار کاربیدی

ابزار ، ، ابزار تراشکاری، ابزار ساقCNCابزار دستگاه های ، ، ابزار نوک معکوس پذیر، ابزار پروفیل کاری، ابزار بادیبادی

 ابزار کنده کاری دستی ، ، ابزار چسب زنی، ابزار الکتریکیبزار کاتر، ا، ابزار زنجیری برش، ابزار برشالماسه

 اپلیکاتورهای چسب دستی ، پلیکاتورهای چسبا*

 اتحادیه های تجاری ، اتصاالت خودرو، ، اتصاالت مته کاری میخ پرچیاتصاالت مته کاری*

 *اره ها

 اره، ، اره های سوراخ کاری، اره های برش عرضی معلقاره های نواری )ساده و ترکیبی(، ، اره های برش عرضیاره نواری

 اره منبت کاری ، ، اره های مدور دستی، اره الگوییاره های مدور متری، ، اره نواری قابل حمل، اره های سایز بندی پانلهای پانل

 اره های دستی ، ، اره های برشاره های زنجیری، اره های دو متری، اره های دو بعدی مدور، ، اره منبت کاریاره های قاب

 اسپری های رنگ خودکار *

 اشانتیون های چوبی*

 البسه محافظتی ، البسه کار*

 *اِلمان ها

اِلمان های ، ، اِلمان های سنگ طبیعی، اِلمان های حرارتی )نوع میله ای(، اِلمان های مبلمان، اِلمان های الکتریکیکاساِلمان های کار

 اِلمان های شیشه ، ، اِلمان های نورپردازیپسا شکل دهی

 االرم حریق و تاسیسات اطفای حریق *

 الوار ساختمانی ، ، الوار اره کاری شدهالوار قالب بندی*

 انواع فویل *

 نواری اره های ایغه*

 ایمنی شغلی *

 _____________________________________________________________________ب 

  برش های دستی برای پالستیک ها*

  لمان های تثبیت کننده بست ها و اِ*

  بلوک های کاتر*

 _____________________________________________________________________پ 

 پارکت کاری *

 ، پانل های جلویی مبلمانپانل های چوبی، پانل اکریلیک*

 پدهای ماسه زنی نقاله *

 س ها*پر

، پرس های خال، ، پرس های روکش، پرس های چسب کاریبهپرس های تسمه سازی ل، ، پرس های دیافراگمپرس های بریکت

 ،پرس های هیدرولیکی

 پروفیل ساز دو سره *

 پمپ های خال *
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 پیچ ها *

 _____________________________________________________________________ ت

 تابلوهای بلوکی *

 *تجهیزات

تجهیزات چسب ذوب  ،تجهیزات کپی برداری، تجهیزات گیره ای، جوشکاری و لحیم کاری اره نواری تجهیزات، تاژیتجهیزات مون

تجهیزات محافظتی ، هیزات کمکی محافظت در برابر نویزتج ،تجهیزات سنجش، بازرسی و تنظیم، تجهیزات سنجش رطوبت، گرم

تجهیزات ، تنظیم تجهیزات و دستگاه های، تجهیزات ساخت و ساز و داربست، تجهیزات سند بالست، تجهیزات ایمنی، دستگاه ها

تجهیزات ، کننده تجهیزات تثبیت، تجهیزات و تجهیزات جانبی بادی، تجهیزات باالبری خال، تجهیزات انبار داری، ضد صوتی

 تجهیزات ترسیم، تجهیزات جفت سازی، سنجش و بازرسی الکترونیکیجهیزات ت، جوشکاری فویل

 HDFتخته های ، ، تخته سه الOSBتخته های ، ، تخته سه التخته های تزئینی، ، تخته فیبریتخته المینت چسبی*

 تخلیه کننده گرد و خاک *

 تراز *

 ترکیبات مته کاری، قالب بندی و اره کاری*

 ترولی های سینی ، *ترولی های پانل

 تریمرهای لبه  *

 صدف  تزئینات چوبی و *

 تسمه چوبی  *

 گ های پاشش دستی نفت *

 تمیز کننده های پرفشار *

 تیغه های اره مدور، تیغه های اره مدور کاربیدی*

 _____________________________________________________________________ج 

 جعبه ابزار *

 _____________________________________________________________________چ 

 چاقوی سری کاتر ، چاقوهای صفحه کاری*

 چرخ های برش *

 چسب ها *

 رای خم کاری چوب ب، چوب تخته کاری شده *

 _____________________________________________________________________ح 

 حذف کننده ها*

   حفاظت زیست محیطی*

 _____________________________________________________________________خ 

 مته کاریخرده چوب *

 خشک کن های الک ، خشک کن معیان ها*

 _____________________________________________________________________د 
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 دراورها *

 درب ها *

 درز بند پنجره *

 *دستگاه ها

، برس زنی ، دستگاه هایهای صحه زنی پهن هدستگا، دستگاه های مته کاری، ، دستگاه های خمشدستگاه های ماسه زنی نقاله

، دستگاه های تراش و چرخ ها، ، دستگاه های خراطیتگاه های نجاری )ثابت و سیار(دس، دستگاه های مته کاری و قالب بندی

، دستگاه های ایمنی اره مدور، دستگاه های کمان زنی و قوس کاری، نه زنجیره ای دستگاه های خرد کندستگاه های کام و زبا

دستگاه های ساب ، تگاه های روکش پردهدس، دستگاه های اتصال ترکیبی، مدور و تجهیزات تنظیم کننده ارهدستگاه های تیز 

دستگاه ، ای مته کاری سوراخ میان گره چوبدستگاه ه، دستگاه ها و تجهیزات گود کاری، دستگاه های ماسه زنی دیسکی، کاتر

ی ، دستگاه های صفحه زندستگاه های قالب بندی، ، دستگاه های کام و زبانهگاه های ماسه زنی با نقاله بلنددست، های المینت

دستگاه های ماسه  ،های سنباده زنی چاقوی صفحه کاریدستگاه ، NCدستگاه های چوب کاری ، ، دستگاه های نیلینگچند گانه

دستگاه های کام ، ، دستگاه های لبه کاری قابل حمل، دستگاه های قالب زنی پالستیکیاشی، دستگاه های رنگ پزنی پارکت کاری

، ، دستگاه های ماسه زنی پروفیل، دستگاه های صفحه کاری قابل حمل، دستگاه های قالب بندی قابل حملو زبانه قابل حمل

، دستگاه های ، دستگاه های شکل دهی، دستگاه های اره کاری، دستگاه های اره تیز کنای ماسه زنی و پولیش زنیستگاه هد

پله ، دستگاه ها و تجهیزات ، دستگاه های منگنه زنی، دستگاه های مته کاری شیاری، دستگاه های قالب بندی تک دوکیفاف بندیل

گاه های بیرون کشی خال، دست، ، دستگاه های کام و زبانه سازیی عملیات مربوط به سطوح و ضخامتدستگاه ها، سازی

دستگاه های ماسه زنی تسمه ، ، دستگاه های پانچ روکشروکشدستگاه های برش ، دستگاه های ترکیب روکش زنی، گردگیرها

 دستگاه های قالب بندی لبه ، ، دستگاه های مته کاری میخ پرچی، دستگاه های هدایت میخ پرچی، دستگاه های جفت سازیعریض

، ، دستگاه های امباستسمه سازی لبه )چند مرحله ای( دستگاه های، ، دستگاه های تسمه سازی لبهی ماسه زنی لبهدستگاه ها

دستگاه های پخش  ،دستگاه های صفحه زنی چهار راهه، ، دستگاه های ماسه زنی کفه های فیلتر، دستگادستگاه های تغذیه

 دستگاه های ماسه زنی قاب ، چسب

 دستگاه های مته کاری گروهی پله راه دسته، دسته ها و دستگیره های مبلمان*

 دیسک های ماسه زنی*

  _____________________________________________________________________ر 

 راه پله *

 روکش ها  ،رزین های روکش کاری*

 روتر*

 _____________________________________________________________________ز 

 زنجیرهای اره کاری *

 ____________________________________________________________________س 

 *سامانه ها

مانه ها و دستگاه های منگنه سا، پیرایشسامانه های ، سامانه های المینت ،سامانه های تامین هوا، سامانه های رطوبت زنی هوا

نه های ساما، نه های برچسب زنی و عالمت گذاریساما، ن باز(سامانه های اشباع )نوع فشاری و مخز، ، سامانه های تخلیهزنی

، سامانه ها و تجهیزات رطوبت رنگ، سامانه های رفع ، سامانه های رنگ کاری، سامانه های دفتریفرم دهی و قالب بندی چوب
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انه ها و مولفه های سام، آشغال گیر و رفع گرد و خاک سامانه های، ، سامانه های تغذیه، سامانه های خشک کننده چوبسیلو

 سامانه خمش و اره های سوراخ کاری ، امانه های الیه زنی فویل، سهای جمع آوری گرد و خاک گاز فلو سامانه، پرداخت کاری

 *سخت افزارها

 سخت افزار درب ، سخت افزار تزئینی ،، سخت افزار مبلمانت افزار کارکردیسخ، سخت افزار سازه ای، سخت افزار ساختمانی

 ری ساختمان های تجا

 سکوهای غلتک ، ، سکوهای رنگ پاشیسکوی چسب کاری، سکوهای سطح بندی* 

 سنباده برش *

 ____________________________________________________________________ش 

 شاترهای پنجره *

 ___________________________________________________________________ص 

 صندلی ها و میزها*

 دستی صفحات ، ، صفحه سازی ضخامتصفحه کارهای سطحی*

 _____________________________________________________________________ع 

  عایق صوتی و حرارتی*

  علوم تحقیقات آموزش*

 _____________________________________________________________________ف 

 فن آوری زیست محیطی ، پرداخت کاریفن آوری  ،فن آوری دفع*

 فنس های برش*

  فن ها *

 فوم نصب*

  فویل های پالستیکی  *

 _____________________________________________________________________ق 

 قالب های کپی ، قالب های مولیون، قالب های میلگرد*

 قفسه بندی *

 قفل ها *

 قطعات مبلمان توکار ، لومینیومی و فوالد ضد زنگآطعات ق ،قطعات قالب بندی*

 _____________________________________________________________________ک 

  ، سری کاترکاتر مربعی و اره متری، ای ساقکاتره، کاترهای نوک معکوس پذیر کاترهای شیاری، کاتر فویل*

 کالج های فنی*

 کف المینت، کف بندی*

 کلیپ بردهای روکش دار*

  کمپرسورها *

 های مواد دانه ریز و گرد و خاک کوره، تکوره های مواد دانه درش*

 کیس های درب*
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 _____________________________________________________________________گ 

 گام پله *

 گیره های واکیوم ف گیره های چسب کاری ،گیره های قاب، گیره های کارکاس*

 گیج های تنظیم چاقوی صفحه کاری *

 _____________________________________________________________________ل 

 الک ها *

 لبه های روکش، لبه های چوبی، *لبه های پالستیکی

 لکه زنی *

 لیزرها*

 _____________________________________________________________________م 

 ماسه زن های دستی ، ماسه زن لرزشی دستی*

 ماشین تراش چوب ،آالت  چوبکاریماشین *

 متصل کننده روکش دستی *

 مته های دستی ، مته های دستی و پیچ گوشتی ها*

 CNC کاری ماشین مرکز*

  مشاوره*

 *مواد

، واد پالستیکی، ممواد پولیش زنی، تمواد تعمیرا، آمادهمواد نیمه  ،مواد تعمیر چوب، ، مواد نگهدارنده چوبمواد مبتنی بر چوب

 خورنده مواد ، مواد به تاخیر اندازنده آتش، ، مواد نظافت و سرویس دستگاهMDFمواد ، مواد معدنی

  ملزومات سازمانی، ملزومات نجاری*

 منابع و مجالت فنی ، مولفه ها*

 منگنه های دستی ، منگنه ها*

 میخ پرچی ، میخ ها*

 میز ها، زنی میزها و کابین های استخراج خال ماسه، میزهای الک زنی، ترولی های خشک کن الک*

 _____________________________________________________________________ن 

 نئوپان*

 نردبان ها*

 نیلرهای دستی * نرم افزار الوار سازی، ، نرم افزار پله ساختمانیرم افزار کابینت سازان و نجارانن*

 اتصالی نیمکت، نیمکت کار، نیمکت اره مدور*

 _____________________________________________________________________و 

 چوب از مراقبت های روغن و ها واکس*

   کاری المینت های ورقه، حرارتی های ورق*

 _____________________________________________________________________ه 

 هوگرها*


