
 ) بر اساس حروف الفبا (در جزیره کیش ثبت شده در اداره آتش نشانی  فعال ایمنی و آتش نشانی شرکتهای 

 نام شرکت موضوع فعالیت آدرس تلفن
 

 ردیف

 شارژ کوچه بابونه – Fفاز 7695229

 کپسولهای آتش نشانی 

 آتش پاک کیش

 

1 

حریق و اطفاء سیستمهای اعالم 231پالک  -کوچه بابونه Fفاز  –سفین  09347693110 آتش یار کیش    
 

2 

09111277004 

09347690945 

 آتیه بهینه سازان انرژی کیش سیستمهای اعالم و اطفاء حریق S-119طبقه اول غرفه  -بازار هرمز

 

3 

09037644555 

07644483094 

کیشآریا هوشمند  سیستمهای اعالم و اطفاء حریق 150واحد  2بازار شارستان طبقه   
 

4 

09347687284 
 

232پالک  –بازار هرمز   ایمن آذرنگ خلیج فارس  سیستمهای اعالم و اطفاء حریق 
 

5 

09121799058 

07644420760 
 

 6 ایمن آراد کیش سیستمهای اعالم و اطفاء حریق 4واحد  EX55پالک  –خیابان آتش نشانی  -گلدیس

 ایمن مدامکار کیش سیستمهای اعالم حریق 13طبقه دوم واحد AG3بلوار جاسک قطعه  –شهرک میرمهنا  09151182443

 

7 

 بومرنگ کیش سیستهای اعالم و اطفاء حریق 89طبقه دوم واحد  –مجتمع پادنا  -بلوار ایران 09171112598

 

8 

09188131345 

07644425609 

حریقسیستمهای اعالم و اطفاء  4واحد  2طبقه EX54پالک  –خیابان آتش نشانی  –گلدیس  تا انرژی پارس کیشبی    
 

9 

09347682307 

09167207580 

220پالک  –طبقه اول  –بازار ونوس  کیش آداک پارس ایمن سیستمهای اعالم حریق   
 

10 

09347687236 

07644463250 

198غرفه  -طبقه اول  -بازار ونوس  سیستمهای اعالم و اطفاء حریق 
 

 پارسیان الکتریک
 

11 

09347680646 

09347694356 

 پیشگامان فناوری های پارس سیستمهای اعالم حریق 8طبقه دوم بخشی از واحد  EX47بلوار ایران قطعه 

 

12 

 تدبیر ایمن حافظ کیش سیستمهای اعالم و اطفاء حریق A205واحد  –طبقه دوم  -بازار پادنا 09337698386
 

13 

  4طبقه همکف غرفه –مجتمع خدماتی  -بازار هرمز 09120588250

 

 

 14 تصویرپردازان هوشمند کیش  سیستمهای اعالم حریق 



 سیستمهای اعالم حریق  b215طبقه دوم غرفه  –مجتمع طلوع کیش  09120927695

 

 

 15 دنیا ارتباط فراگیر کیش

 

 BO97-98قطعه  –خیابان میثم تمار  –روبرو مسجد امیر  09124851566

 2بلوک یک طبقه

حریق و اطفاء اعالمسیستمهای   دیاکو پارس کیش 

 

16 

09347694710 

07644421840 

3طبقه اول واحد  –ساختمان شمس  –روبرو پادنا  –بلوار ایران   17 دیتا ایمن کیش سیستمهای اعالم و اطفاء حریق 

رادین شعله پارسیان کیش  سیستمهای اعالم حریق 20غرفه  2بازار گنجینه  09125758389  

 

18 

سامان کیان فراز کیش  سیستمهای اعالم حریق ساختمان آرشیدا EX-56قطعه  -خیابان آتش نشانی -گلدیس  09123593912  

 

19 

09347682996 

07644472181 

 عرشیان حریق کیش سیستمهای اعالم و اطفاء حریق 4طبقه اول واحد  EX-54قطعه –صنعتی  2فاز  -گلدیس

 

20 

 عمران پایور کیش سیستمهای اعالم حریق 51واحد  5ساختمان هدیش طبقه  -کبیرمیدان امیر  09126233935

 

21 

حریق و اطفاء سیستمهای اعالم W-104غرفه  –طبقه اول  -بازار هرمز 09371625157  کیش پرشین سرویس برد 

 

22 

نارآب صنعت کیش  سیستمهای اعالم حریق 34واحد  -برج مونا طبقه هشتم 09347697386  

 

23 

 نامی یکتا نیروی کیش سیستمهای اعالم و اطفاء حریق 24واحد  6برج مونا طبقه  44425823

 

24 

 شارژ  14جنب مسجد شرقی واحد  –سفین قدیم  09366519989

 کپسولهای آتش نشانی

 ورنا ایمن کیش

 

25 

ویرا نیروی کیش  سیستمهای اعالم حریق EX-5قطعه  3خیابان انرژی  –بلوار ایران  09353834262  

 

26 

حریق ءسیستمهای اعالم و اطفا 250بازار ونوس غرفه  09347685145  

 

هوشمند صنعت پارس کیش   27 

 


