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 نما ،معماری گذاری،و سرمایه انسازانبوه گرمایشی، و صنایع سرمایشی عمران، مصالح،

 چینی و شیرآالت، کاشی و سرامیک، در و پنجره آسانسور، برق، روشنایی، دکوراسیون،

 ع وابستهـسازی، ساخت و ساز و صنایراهآالت و تجهیزات ماشینمهندسی، نی و ـفات ـخدم

 المللی فارسنمایشگاه بین  |  1398تیرماه  14الی  11

 صنعت ساختمان شیرازالمللی بیست و یکمین نمایشگاه بین

 

 المللی فارسسایت نمایشگاه بین جامعنقشه 

 (بهار، نرگس و سروهای حافظ، سالن)
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 صنعت ساختمان شیرازالمللی بیست و یکمین نمایشگاه بین

 

 سالن بهارنقشه 

 
 هستند. Bو مابقی گرید  Aاند گرید نشان داده شده ⃝هایی که توسط عالمت * شماره
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 نرگس سالننقشه 

 
 هستند. Bو مابقی گرید  Aاند گرید نشان داده شده ⃝هایی که توسط عالمت * شماره
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 سروسالن نقشه 

 

 هستند. Bو مابقی گرید  Aاند گرید نشان داده شده ⃝هایی که توسط عالمت * شماره

http://www.icbuildexpo.com/


 

                                                         www.iCBuildexpo.com                      6 
 

 نما ،معماری گذاری،و سرمایه انسازانبوه گرمایشی، و صنایع سرمایشی عمران، مصالح،

 چینی و شیرآالت، کاشی و سرامیک، در و پنجره آسانسور، برق، روشنایی، دکوراسیون،

 ع وابستهـسازی، ساخت و ساز و صنایراهآالت و تجهیزات ماشینمهندسی، نی و ـفات ـخدم

 المللی فارسنمایشگاه بین  |  1398تیرماه  14الی  11

 صنعت ساختمان شیرازالمللی بیست و یکمین نمایشگاه بین

 

 حافظسالن نقشه 

 

 هستند. Bو مابقی گرید  Aاند گرید نشان داده شده ⃝هایی که توسط عالمت * نام
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