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درباره ما
گروه صنعتی صادقی 

تولید کننده تخصصی انواع لوازم نظافتی بهداشتی ساختمانی با بیش 
از 22 سال سابقه تولید درخشان به همراه بیش از 60 نفر پرسنل در 
بخش طراحی و تولید و بازاریابی و فروش و بخش واردات مشغول به 

فعالیت می باشد. 
این گروه یکی از بزرگترین تولید کنندگان و پخش کنندگان محصوالت 

نظافتی بهداشتی ساختمانی در ایران می باشد.
مجموعه کارخانجات تولیدی صادقی در فضای معادل 2 هزار متر مربع 
واقع در کیلومتر 20 جاده امام رضا (ع) احداث گردیده است. تولیدات 

این مجموعه از بهترین مواد اولیه تهیه و تولید می شود. 
امیدواریم با عنایت باری تعالی و با کمک شما عزیزان گام های هر چند 
کوچک در جهت اعتالی صنعت و اقتصاد کشور برداریم و شاهد افتخار 

نام ایران و ایرانی در کلیه عرصه های داخلی و بین المللی باشیم.
گروه صنعتی صادقی بهترین ها را برای هموطنان خود می خواهد و 

معتقد است که یک ایرانی الیق بهترین هاست.
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تولید کننده تخصصی انواع
محصوالت نظافتی، بهداشتی و
ابزار آالت ساختمانی (واردات)



Large-sized Car Wash Brush
الفرشاة الکبیرة لغسیل السیارات

36 pcsجارو کارواش بزرگ

www.Sadeghiindustrialgroup.com

Special Car Wash Brush
فرشاة الخاصۀ لغسیل السیارات

30 pcsجارو کارواش ویژه

Code:101Code:102

Small-sized Car Wash Brush
الفرشاة الصغیرة لغسیل السیارات

48pcsجارو کارواش کوچک

Code:103

30cm Rose Ceiling Broom
الفرشاة وردة السقفیۀ 30

48 pcs30 جارو سقفی رز

Code:104

 30cm Rose Asphalt Ceiling Broom
الفرشاة وردة السقفیۀ واالسفلتیۀ 30

48 pcs30 جارو سقفی رز آسفالتی

Code:105

30cm Angled Broom
فرشاة 30 سم ذات النهایۀ المنحنیۀ

32 pcsجارو 30 سانت سرکج

Code:106

Arus Broom
مکنسۀ العروس

48 pcsجــارو عروس

Code:107

40cm Yas Soft Living-Room Broom
مکنسۀ صالون 40 ناعمۀ

24 pcsجارو سالنی 40 نرم یاس

Code:108

40cm Asphalt Broom
مکنسۀ االسفلت 40 سم

30 pcsجارو آسفالتی 40 سانت

Code:109
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)



18pcs

www.Sadeghiindustrialgroup.com

18pcs

Code:110Code:111

18pcs

Code:112

18 pcs

Code:113

32 pcs

Code:114

48pcs

Code:115

50pcs

Code:116

50pcs

Code:117

35pcs

Code:118
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

جارو سالنی 50سانت نرم یاس
50cm Soft Yas Living-Room Broom
مکنسۀ یاسمین صالون 50 سم ناعمۀ

  جارو شهرداری
Municipality Broom

مکنسۀ طرق

جـارو چـوبی
Wooden Broom

فرشاة الخشب

جــارو مــویی 
Hair Brush
فرشاة الشعر

جارو استخر شوی بزرگ
Large-sized Pool Broom
الفرشاة الکبیرة لتنظیف المسابح

جارو سالنی 50 سانت رز آسفالتی
50cm Rose Asphalt Living-Room Broom

مکنسۀ وردة صالون 50 الناعمۀ لإلسفلت 

جارو سالنی 50 سانت رز نرم 
50cm Soft Rose Living-Room Broom
الفرشاة الکبیرة لغسیل السیارات

جارو آسفالتی 50 سانت
50cm Asphalt Broom
مکنسۀ اسفلت 50 سم

جارو استخر شوی کوچک
Small-sized Pool Broom
الفرشاة الصغیرة لتنظیف المسابح



12pcs

www.Sadeghiindustrialgroup.com

18pcs

Code:119Code:120

12pcs

Code:121

12 pcs

Code:122

48 pcs

Code:123

48pcs

Code:124

96pcs

Code:125

100pcs

Code:126

24pcs

Code:127
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

ست کامل جارو خاک انداز ایستاده
Uright Standing Dustpan and Broom Set

مجموعۀ کاملۀ مکنسۀ ولقاطۀ زبالۀ عمودیۀ

جارو شهرداری دسته خور
Municipality Broom Replacement Head

مکنسۀ بلدیۀ یدویۀ

تی نخی فلزی cm 40 السا با دسته
40cm Metal Mop with Handle
منظفۀ األرضیات القماشیۀ المعدنیۀ 40 سم مع عصا

خاک انداز فلزی
 Metal Dustpan

لقاطۀ زبالۀ معدنیۀ

خاک انداز تک
Tak Dustpan

لقاطۀ زبالۀ

ست کامل جاروخاک انداز دستی
Manual Dustpan and Broom Set
مجموعۀ کاملۀ مکنسۀ مع لقاطۀ زبالۀ یدویۀ

جارو کدبانو 
Kadbanu Broom
مکنسۀ منزلیۀ

ست کامل جارو خاک انداز مخزن دار
Dustpan and Broom Set with Receptacle

مجموعۀ کاملۀ مکنسۀ ولقاطۀ زبالۀ مع خزان

جاروخاک انداز کدبانو
 Kadbanu Dustpan and Broom
مکنسۀ مع لقاطۀ زبالۀ منزلیۀ



10pcs

www.Sadeghiindustrialgroup.com

24 pcs

Code:128Code:129

24pcs

Code:130

30pcs

Code:131

30pcs

Code:132

40pcs

Code:133

10pcs

Code:134

30pcs

Code:135

30pcs

Code:136
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

تی نخی فلزی  cm 60  السا با دسته
60cm Metal Mop with Handle

منظفۀ األرضیات القماشیۀ المعدنیۀ 50 سم مع عصا

cm / 50 /60 40 یدک تی نخی السا
Yarn Mop Replacement Head

تبدیل قطعۀ تنظیف األرضیات القماشیۀ 

تی نخی فلزیcm 50 السا با دسته
50cm Metal Mop with Handle
منظفۀ األرضیات القماشیۀ المعدنیۀ 50 سم مع عصا

تی نخی پشت پالستیک cm 40 السا

 40cm Plastic Yarn Mop
منظفۀ األرضیات القماشیۀ المعدنیۀ 50 سم مع عصا

تی پولیشر متوسط
Medium Polishing Mop
مساحۀ التلمیع األرضیۀ المتوسطۀ

تی پولیشر بزرگ
Large Polishing Mop

مساحۀ التلمیع األرضیۀ الکبیرة

تی نخی نبشی سفارشی
cm 100 / 80 / 60 / 50
Custom-made Edge Mop
مساحۀ تنظیف أرضیات للزوایا حسب الطلب

تی نخی گرد افشانک
Round Yarn Mop
منظفۀ األرضیات القماشیۀ المدورة

تی نخی پشت پالستیک cm 50 السا

 50cm Plastic Yarn Mop
منظفۀ األرضیات القماشیۀ المعدنیۀ 40 سم مع عصا



30pcs

www.Sadeghiindustrialgroup.com

30pcs

Code:137Code:138

30pcs

Code:139

30pcs

Code:140

30pcs

Code:141

30pcs

Code:142

30pcs

Code:143

30pcs

Code:144

30pcs

Code:145
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

تی حوله ای میکرو فایبر متوسط
Medium Micro�ber Towel-cloth Mop
مساحۀ تنشیف األرضیات المتوسطۀ اللیفیۀ

یدک تی حوله ای متوسط
Medium Towel-cloth Mop Replacement Head

تبدیل مساحۀ تنشیف األرضیات المتوسطۀ

تی حوله ای متوسط
Medium Towel-cloth Mop
مساحۀ تنشیف األرضیات المتوسطۀ

تی حوله ای کوچک
Small Towel-cloth Mop
مساحۀ تنشیف األرضیات الصغیرة

تی حوله ای بزرگ اعال
Premium Large Towel-cloth Mop

مساحۀ تنشیف األرضیات الکبیرة 

یدک تی میکروفایبر شانیل (ماکارانی)
Shaneel Miro�ber Mop Replacement Head  (Spaghetti)

تبدیل مساحۀ أرضیات عمودیۀ لیفیۀ شانیل (ماکارونی)

تی میکروفایبر شانیل (ماکارانی)
Shaneel Miro�ber Mop (Spaghetti)
مساحۀ أرضیات عمودیۀ لیفیۀ شانیل (ماکارونی)

تی حوله ای میکرو فایبر بزرگ
Large Micro�ber Towel-cloth Mop
تبديل مساحة تنشيف األرضيات الكب�ة الليفية

یدک تی حوله ای بزرگ
Large Towel-cloth Mop
تبدیل مساحۀ تنشیف األرضیات الکبیرة



24pcs

www.Sadeghiindustrialgroup.com

12pcs

Code:146Code:147

24pcs

Code:148

50pcs

Code:149

50pcs

Code:150

50pcs

Code:151

50pcs

Code:152

24pcs

Code:153

50pcs

Code:154
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

تی آب جمع کن فلزی 50 سانت با دسته

50cm Metal Floor Squeegee with Handle

قشاطۀ میاه معدنیۀ 50 سم مع عصا

تی آب جمع کن 40سانت دولبه فومی

40cm EVA-foam Double-edged Floor Squeegee

قشاطۀ میاه من الفوم 40 سم مزدوجۀ مع عصا

تی آب جمع کن 50سانت دولبه فومی

50cm EVA-foam Double-edged Floor Squeegee

قشاطۀ میاه من الفوم 50 سم مزدوجۀ مع عصا

تی آب جمع کن فلزی 40 سانت با دسته

40cm Metal Floor Squeegee with Handle

قشاطۀ میاه معدنیۀ 40 سم مع عصا

دستکش میکروفایبر شانیل (ماکارانی)
Shaneel Miro�ber Glove (Spaghetti)
کفوف لیفی شانیل (ماکارونی)

تی آب جمع کن 40 سانت دو لبه پرچی گاردینو

40cm Gardino Rivet Double-edged Floor Squeegee 

قشاطۀ میاه 40 سم مزدوجۀ مع برشام کاردینو

تی آب جمع کن 40 سانت الستیکی گاردینو

40cm Gardino Rubber Floor Squeegee 

قشاطۀ میاه من الفوم 40 سم مزدوجۀ مع برشام 

تی آب جمع کن 60سانت دولبه پرچی فومی

60cm EVA-foam Double-edged Rivet Floor Squeegee 

قشاطۀ میاه 60 سم مزدوجۀ مع برشام کاردینو

تی آب جمع کن 50 سانت دو لبه پرچی گاردینو

50cm Gardino Rivet Double-edged Floor Squeegee 

قشاطۀ میاه 50 سم مزدوجۀ مع برشام کاردینو



48pcs

www.Sadeghiindustrialgroup.com

50pcs

Code:155Code:156

20pcs

Code:157

50pcs

Code:158

4pcs

Code:159

100pcs

Code:160

50pcs

Code:161

50pcs

Code:162

40pcs

Code:163
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

تی شیشه شور کوچک
Small Window Squeegee

قشاطۀ میاه صغیرة لتنظیف الزجاج

سطل و زمین شوی چرخشی چرخ دار

Rolling Spin Mop and Bucket

سطل ومنظفۀ أرضیات دورانیۀ مع عجالت

(PVA) یدک تی پی وی آ
PVA Squeegee Replacement Head

 (PVA) قطعۀ تبدیل قشاطۀ میاه اآللیۀ

 تی پی وی آ (PVA) با یدک
PVA Floor Squeegee with Replacement

قشاطۀ میاه اآللیۀ (PVA) مع قطعۀ تبدیل

تی دوکاره اعال
Premium Dual-purpose  Floor Squeegee

قشاطۀ میاه ثنائیۀ الوظیفۀ عالیۀ األداء

تی آب جمع کن 50 سانت الستیکی گاردینو

50cm Gardino Rubber Floor Squeegee 

قشاطۀ میاه 50 سم مزدوجۀ مع برشام کاردینو

تی شیشه شور بزرگ
Large Window Squeegee
قشاطۀ میاه کبیرة لتنظیف الزجاج

تی شیشه شوی سه کاره
Three-purpose Window Squeegee
زوج قشاطۀ میاه لتنظیف الزجاج ثالثیۀ الوظیفۀ

تی شیشه شوی دو کاره
Dual-purpose  Window Squeegee
زوج قشاطۀ میاه لتنظیف الزجاج ثنائیۀ الوظیفۀ



72pcs

www.Sadeghiindustrialgroup.com

96pcs

Code:164Code:165

96pcs

Code:166

120pcs

Code:167

50pcs

Code:168

75pcs

Code:169

18pcs

Code:170

24pcs

Code:171

40pcs

Code:172
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

ست برس توالت شوی قابدار گرد
Round Toilet Brush and Holder Set
مجموعۀ فرشاة تنظیف التوالیت مع إطار دائري

برس توالت شوی تک
Tak Toilet Brush 
فرشاة تنظیف التوالیت المفردة

برس مبل شوی صنعتی
Industrial Sofa Brush
فرشاة تنظیف المفروشات الصناعیۀ

برس یقه شوی
Collar Brush
فرشاة تنظیف الیاقات

برس بیضی کوچک
Small Oval Brush
فرشاة بیضویۀ صغیرة

برس اتویی دسته دار
Iron Brush with Handle
فرشاة للحدید مع مقبض

برس بیضی بزرگ
Large Oval Brush
فرشاة بیضویۀ کبیرة

ست برس توالت شوی قابدار چهارگوش

Square Toilet Brush and Holder Set
مجموعۀ فرشاة تنظیف التوالیت مع إطار مستطیل

برس سیمی سوپر یاس اعال
Super Yas Premium Wire Brush
فرشاة یاسمین السلکیۀ الممتازة عالیۀ األداء



120pcs

www.Sadeghiindustrialgroup.com

120pcs

Code:173Code:174

120pcs

Code:175

24pcs

Code:176

30pcs

Code:177

30pcs

Code:178

60pcs

Code:179

40pcs

Code:180

25pcs

Code:181
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

برس سیمی اعال
 Wire Brush

فرشاة محک سلکیۀ 

نپتون تک محور اورجینال
Original Carpet Sweeper with 1 Revolving Brush

مکنسۀ سجاد یدویۀ أصلیۀ بمحور واحد

نپتون 2 محور اورجینال
Original Carpet Sweeper with 2 Revolving Brushes

مکنسۀ سجاد یدویۀ أصلیۀ بمحورین

نپتون 6 محور
Carpet Sweeper with 6 Revolving Brushes

مکنسۀ سجاد یدویۀ 6 محاور

دسته فلزی 130 سنگین لوله 22
130 Heavy Steel Handle Pipe 22
عصا قشاطۀ میاه معدنیۀ 130 ثقیلۀ قطر 22

دسته فلزی 160 سنگین لوله 22
160 Heavy Steel Handle Pipe 22
عصا قشاطۀ میاه معدنیۀ 160 ثقیلۀ قطر 22

دسته فلزی 120 لوله 20 
120 Heavy Steel Handle Pipe 20
عصا قشاطۀ میاه معدنیۀ 120 قطر 20

دسته فلزی 150 لوله 20 
150 Heavy Steel Handle Pipe 20
عصا قشاطۀ میاه معدنیۀ 150 قطر 20

دسته تلسکوپی دو متری
2-meter Telescope Handle 
عصا مرصد مترین 



50pcs

www.Sadeghiindustrialgroup.com

25pcs

Code:182Code:183

50pcs

Code:184

20pcs

Code:185

20pcs

Code:186

20pcs

Code:187

20pcs

Code:188

20pcs

Code:189

20pcs

Code:190
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Industrial Group 

Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

دسته فلزی موج
Wave metal handle
مقبض معدنی مموج

دسته کلنگ 
Pick Replacement Handle 
عصا معول

دسته پارو
Oar Handle
عصا مجرفۀ

دسته بیل سفید ایرانی
Iranian Replacement Spade Handle
عصا مجرفۀ بیضاء إیرانیۀ

دسته چوبی  روکشدار120
120 Coated Wooden Handle
عصا قشاطۀ میاه خشبیۀ مطلیۀ

دسته بیل روسی سوپر
Russian Super Pick Replacement Handle 

عصا مجرفۀ روسیۀ فاخرة

دسته بیل صادراتی
Pick Replacement Handle 
عصا مجرفۀ

دسته کلنگ صادراتی
Pick Replacement Handle 
عصا معول

دسته چوبی 120 معمولی
Regular Wooden Handle 120
عصا قشاطۀ  120



20pcs
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50pcs

Code:191Code:192

30pcs

Code:193

100pcs

Code:194

288pcs

Code:195

400pcs

Code:196

200pcs

Code:197

120pcs

Code:198

120pcs

Code:199
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Industrial Group 

Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

نخ ریسمان کار کد 200 سفارشی
Code 200 Custom-made Cord String
خیط بناء ذو الرمز 200 حسب الطلب

نخ ریسمان کار کد 100 سفارشی
Code 100 Custom-made Cord String
خیط بناء ذو الرمز 100 حسب الطلب

تیغ شیشه پاک کن تعویض شو 
Replaceable Window Cleaning Blade 

شفرة تنظیف الزجاج القابلۀ للتبدیل

تیغ شیشه پاک کن
Window Cleaning Blade 

شفرة تنظیف الزجاج

کاتر
Cutter
مشرط

دسته کلنگ روسی
Russian Pick Replacement Head   
عصا معول روسی

دسته پتک
Sledge Hammer Handle
عصا مطرقۀ

دسته کلنگ چنار
Plane tree handle
عصا معول دلب

دسته تیشه
Axe Handle
عصا مطرقۀ نجار



120pcs
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120pcs

Code:200Code: 201

25pcs

Code:202

20pcs

Code:203

16pcs

Code:204

10pcs

Code:205

10pcs

Code:206

25pcs

Code:207

20pcs

Code:208
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Industrial Group 

Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

نخ ریسمان کار کد 300 سفارشی
Code 300 Custom-made Cord String
خیط بناء ذو الرمز 300 حسب الطلب

نخ ریسمان کار کد 400 سفارشی
Code 400 Custom-made Cord String
خیط بناء ذو الرمز 400 حسب الطلب

قرقره بنایی متوسط معمولی
Regular Medium Construction Pulley
بکرة ونش وسط عادیۀ

قرقره بنایی کوچک معمولی
Regular Small Construction Pulley
بکرة ونش صغیرة عادیۀ

قرقره بنایی بزرگ معمولی
Regular Large Construction Pulley
بکرة ونش کبیرة عادیۀ

بیل طرح نمره 3
Score 3 Spade
مجرفۀ مودیل نمرة 3

بیل طرح نمره 2
Score 2 Spade
مجرفۀ مودیل نمرة 2

قرقره بنایی بزرگ سوپر
Large Super Construction Pulley

بکرة ونش کبیرةفاخرة

قرقره بنایی متوسط سوپر
Medium Super Construction Pulley

بکرة ونش وسط فاخرة



12pcs
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20pcs

Code:209Code: 210

12pcs

Code:211

12pcs

Code:212

50pcs

Code:213

120pcs

Code:214

120pcs

Code:215

25pcs

Code:216

25pcs

Code:217
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Industrial Group 

Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

بیل فوالدی نمره 2
Score 2 Spade
مجرفۀ الصلب النتیجۀ 2

بیل پارویی
Spade

مجرفۀ دفع بالقدم

بیلچه باغبانی قرمز
Red Gardening Spade
مجرفۀ بستانی حمراء

بیلچه مقنی دسته چوبی
Digging Spade with Wooden Handle
مجرفۀ حفار بعصا خشبیۀ

بیل پارویی فوالدی
Steel Spade

مجرفۀ الصلب مجرفۀ

بیل فوالدی نمره 3
Score 3 Spade
مجرفۀ الصلب النتیجۀ 3

کــمچه اعال
Premium Trowel

مجرفۀ اسمنت

بیلچه دسته روکشدار
Gardening Spade with Coated Handle

مجرفۀ مزودة بعصا مطلیۀ

کمچه دم گرد
Round-bottom Trowel
مجرفۀ اسمنت بنهایۀ مستدیرة



6pcs
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25pcs

Code:218Code: 219

12pcs

Code:220

Kg

Code:221

30pcs

Code:222

18pcs

Code:223

500pcs

Code:224

50pcs

Code:225

10pcs

Code:226
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Industrial Group 

Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

مالقه بنایی بزرگ
Large Construction Ladle
مغرف بناء کبیر

کلنگ دو سر اعال
Premium Two-head Pick
معول رأسین ممتاز

کلنگ مقنی
Digging Pick  

معول حفار

میله فرقون توپر
Solid Handbarrow Handle
محور صلب لعجلۀ الید

تیشه بنایی
Axe Construction  

فأس بناء

تیشه برقکاری با دسته
Handled Sledge Hammer for Electric Work

فأس لألعمال الکهربائیۀ مع عصا

رینگ فرقون
Handbarrow Ring

عجلۀ لعربۀ اسمنت

پتک
Sledge Hammer 

رأس مطرقۀ

بوش فرغون   
Axis Rod

محور عربۀ اسمنت



250pcs
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10pcs

Code:227Code: 228

50pcs

Code:229

5pcs

Code:230

10pcs

Code:231

1pcs

Code:232

1pcs

Code:233

250pcs

Code:234

120pcs

Code:235
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Industrial Group 

Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

رینگ پالستیکی نشکن
Shatterproof Plastic Ring
بکرة بالستیکیۀ ضد الکسر

بلبرینگ فرغون
Handbarrow Ball Bearing
بیلیات عربۀ اسمنت

تیوپ فرغون
Handbarrow Tube

لب إطار عربۀ إسمنت

الستیک فرغون یزد
Yazd Handbarrow Wheel

إطار عربۀ اسمنت

فرغون
Handbarrow 

عربۀ اسمنت

نردبان 3-4-5-6پله
26--5-4-3-rung Ladder

سلم 3-4-5--6 درجات

لیسه فلزی دسته چوبی 
Metal Scraper with Wooden Handle

قشاطۀ معدنیۀ بمقبض خشبی

لیسه پالستیکی
Plastic scraper

مکشطۀ بالستیکیۀ

چرخ فرغون
Handbarrow Wheel

عجلۀ عربۀ اسمنت



100pcs
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12pcs

Code:236Code: 237

84pcs

Code:238

60pcs

Code:239

10pcs

Code:240

25pcs

Code:241

25pcs

Code:242

50pcs

Code:243

30pcs

Code:244
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

شیلنگ جمع کن فلزی
Steel Hose-holder
بکرة معدنیۀ للخرطوم

قالب پنکه
Fan Hook
کّالب مروحۀ

شاقول 2 
Plummet 2

شاقول 2

شاقول3
Plummet 3

شاقول 3

دبل جیری
Double Face Leather Bucket

سطل اسمنت

استامبولی پلیمری نشکن
Istanbul Shatterproof Polymer Wash-tub

طبق بولیمیري غیر قابل للکسر

استامبولی گالوانیزه
Istanbul Galvanized Washtub
طبق صاج

سطل فلزی
Metal Bucket 

سطل معدنی

سطل پالستیکی پلیمری
Polymer Plastic Bucket
سطل بالستیکی بولیمیري



1980N
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24pcs

Code:245Code: 246

16Kg

Code:247

25pcs

Code:248

20pcs

Code:249

12pcs

Code:250

12pcs

Code:251

12pcs

Code:252

20pcs

Code:253
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Industrial Group 

Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

پارچ دوغاب
Buttermilk Pitcher

ابریق ردغۀ

چکش 1000 گرم با دسته
Hammer with Handle 1000 g
شاکوش 1000 غرام مع مقبض

چکش 500 گرم با دسته
Hammer with Handle 500 g
شاکوش 500 غرام مع مقبض

چکش 300 گرم با دسته
Hammer with Handle 300 g
شاکوش 300 غرام مع مقبض

میخ فوالدی و معمولی
Regular and Steel nails
مسمار معدنی عادي

قلم بنایی جور
Jur Construction Stylus

قلم بناء

چکش دو شاخ 250 گرم کوچک
Small Claw Hammer 250 g
شاکوش فرعین 250 غرام

چکش 2000 گرم با دسته
Hammer with Handle 2000 gr
شاکوش 2000 غرام مع عصا

چکش 1500 گرم با دسته
Hammer with Handle 1500 g
شاکوش 1500 غرام مع عصا



90pcs
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12pcs

Code:254Code: 255

40pcs

Code:256

100pcs

Code:257

150pcs

Code:258

70pcs

Code:259

50pcs

Code:260

12pcs

Code:261

20pcs

Code:262
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

چکش الستیکی فایبر
Fiber Rubber Mallet

شاکوش فایبر مطاطیۀ 

چکش الستیکی دسته چوبی
Claw Hammer 
شاکوش مطاطی بمقبض خشبی

چکش دو شاخ 500 گرم 
Claw Hammer 500 g
شاکوش فرعین 500 غرام

ماله فلزی تخت بزرگ
Large Flat Metal Trowel
مجرف اسمنت بصفیحۀ کبیرة

ماله فلزی تخت کوچک
Small Flat Metal Trowel
مجرف اسمنت بصفیحۀ صغیرة

ماله فلزی بند کشی
Metal Clinching Trowel
مجرف اسمنت خشبی مع مقبض

فنر بندکشی
Clinching Spring

نابض تزریق اسمنت

ماله کویتی 30
Kuwaiti Trowel 30
مجرفۀ اسمنت کویتیۀ 30 

ماله کویتی 28
Kuwaiti Trowel 28
مجرفۀ اسمنت کویتیۀ 28 



30pcs
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30pcs

Code:263Code: 264

30pcs

Code:265

40pcs

Code:266

30pcs

Code:267

40pcs

Code:268

28pcs

Code:269

100pcs

Code:270

50pcs

Code:271
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

ماله کویتی 32
Kuwaiti Trowel 32
مجرفۀ اسمنت کویتیۀ 32 

تخته ماله شفاف
Transparent Trowel 

صفیحۀ مجرفۀ شفافۀ

ابر آجری
Brick Sponge

قرمید ناري

درزگیر اعال
Premium Sealant
مانع تسرب عالی األداء

تخته ماله شطرنجی 
Chess Board Flat Trowel
مجرفۀ اسمنت شطرنجیۀ بأرضیۀ مستویۀ

کاردک 6 سانت
6-centimeter Spatula

مجرف معجون 6  سم

مــاله فومی
EVA-foam Trowel
مجرفۀ اسمنت فومیۀ

کاردک 8 سانت
8-centimeter Spatula

مجرف معجون 8  سم

کاردک 10 سانت
10-centimeter Spatula

مجرف معجون 10  سم



50pcs
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50pcs

Code:272Code: 273

50pcs

Code:274

60pcs

Code:275

40pcs

Code:276

40pcs

Code:277

30pcs

Code:278

360pcs

Code:279

180pcs

Code:280
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

کاردک 14 سانت
14-centimeter Spatula

مجرف معجون 14  سم

شن کش 12 شاخه
Gravel Rake 12 Teeth

منکش أرض 12 فرع

شن کش کوچک باغبانی
Small Gardening Gravel Rake
منکش أرض صغیر للبستنۀ

چــهار شـاخ
Pitchfork

منکش أرض رباعی الفروع

شن کش 18 شاخه
Gravel Rake 18 Teeth

منکش أرض 18 فرع

شن کش 16 شاخه
Gravel Rake 16 Teeth

منکش أرض 16 فرع

شن کش 14 شاخه
Gravel Rake 14 Teeth

منکش أرض 14 فرع

تله موش فلزی
Metal Mousetrap

مصیدة فئران معدنیۀ

تله موش پالستیک
Plastic Mousetrap

صائدة فئران بالستیکیۀ



20pcs
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100pcs

Code:281Code: 282

140pcs

Code:283

140pcs

Code:284

120pcs

Code:285

100pcs

Code:286

85pcs

Code:287

500pcs

Code:288

24pcs

Code:289
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

چاه بست دو درب
Toilet Hole Lid with 2 Doors
غطاء مصرف میاه بابین

چاه بست یک درب
Toilet Hole Lid with 1 Door
غطاء مصرف میاه باب واحد

10x10 کف شور
Drain Cover 10*10
أرضیۀ مصرف میاه 10*10

12x12 کف شور
Drain Cover 12*12
أرضیۀ مصرف میاه 12*12

15x15 کف شور
Drain Cover 15*15
أرضیۀ مصرف میاه 15*15

سوسک گیر پالستیکی بزرگ
Large Plastic Beetle Trap
حاجز منع دخول صراصیر

پمپ تراکم بزرگ
Large Compression Pump

مضخۀ فتح مصارف میاه کبیرة 

چسب موش 
Mouse Glue 

الصق فئران

تله موش قفسی
Cage Mouse Trap

مصیدة فئران قفصیۀ



60pcs
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24pcs

Code:290Code: 291

100pcs

Code:292

60pcs

Code:293

60pcs

Code:294

40pcs

Code:295

50pcs

Code:296

90/70

Code:297

70pcs

Code:298
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

پمپ آکاردئونی
Accordion Pump

مضخۀ فتح مصارف میاه اکردیونی

پمپ الستیکی دسته چوبی 
Plastik Pump
مضخۀ مطاطیۀ بمقبض خشبی

پمپ عصایی بزرگ
Large Cane Pump

مضخۀ فتح مصارف میاه کبیرة مع عصا 

سر آبپاش تخت بزرگ
Large Flat Sprinkler Head
رأس رشاش ماء صفیحۀ کبیرة

آب پاش 8 حالته
8-way Sprinkler
رشاش ماء 8 وضعیات

فواره پالستیکی 4 و 5 شاخه
Plastic Sprinkler 4 and �ve branches
نافورة بالستیکیۀ 4 و5 فروع

سر آبپاش گرد
Round Sprinkler Head

رأس رشاش ماء مدور

سر آبپاش تخت کوچک
Small Flat Sprinkler Head
رأس رشاش ماء بصفیحۀ صغیرة

محلول پاش
Watering Can Spray

بخاخۀ



48pcs
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48pcs

Code:299Code: 300

100pcs

Code:301

60pcs

Code:302

60pcs

Code:303

1pcs

Code:304

1pcs

Code:305

100pcs

Code:306

20pcs

Code:307
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

جا مایع سپیدار
Sepidar Liquid Soap Dispenser 
وعاء سائل الحور األبیض

جا مایع طرح 122
Liquid Soap Dispenser Design 122
وعاء سائل الحور األبیض

شیر پالستیکی با مغزی سرامیکی
Plastic Faucet

حنفیۀ بالستیکیۀ

سیفون تک کششی بدون مخزن
Single traction Flush without Receptacle
مصرف میاه لحوض غسیل واحد بدون خزان

سیفون تک لگن روشویی
Single-receptacle Sink Flush
مصرف میاه لحوض غسیل واحد

سرشیر بلند
Long Faucet Head

رأس حنفیۀ طویل

شلنگ توالت پالستیکی
 Plastic Toilet Hose
خرطوم توالیت بالستیک

شیلنگ فلزی ریز بافت
Metal hose
خرطوم معدنی

شیلنگ دوش حمام
Bathroom shower hose

خرطوم دش الحمام



1pcs
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90pcs

Code:308Code: 309

16kg

Code:310

300pcs

Code:311

200pcs

Code:312

200pcs

Code:313

200pcs

Code:314

160pcs

Code:315

150pcs

Code:316
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

سرشیر کوتاه
Short Faucet Head

رأس حنفیۀ قصیر

طناب پنبه ای 12/ 16/14
Yarn Thread

حبل قطنی

طناب پالستیکی درجه یک
12/ 10 /8 / 6
Plastic Rope
حبل بالستیکی

طناب سیمی روکش دار 10 متری
10-meter Coated Wire Rope 
سلک مغلف 10 متر

طناب سیمی روکش دار 15 متری
15-meter Coated Wire Rope 
سلک مغلف 15متر

طناب سیمی روکش دار 20 متری
20-meter Coated Wire Rope 
سلک مغلف 20 متر

کش موتور 2 متری
2-meter Motor Rubber Band
محزم موتو 2 متر

کش موتور 3 متری
3-meter Motor Rubber Band
محزم موتور 3 متر

کش پهن 2 متری
Wide Elastic Rubber Bands

مضخۀ خزان وقود 2 متر



20pcs

www.Sadeghiindustrialgroup.com

100pcs

Code:317Code: 318

12pcs

Code:319

250pcs

Code:320

40pcs

Code:321

25pcs

Code:322

12pcs

Code:323

10pcs

Code:324

10pcs

Code:325
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

کش پهن 3 متری
3-meter Wide Elastic Rubber Band
مضخۀ خزان وقود 3 متر

تلمبه باد بزرگ و کوچک
Large and Small Wind Pump 
منفاخ هواء کبیر وصغیر

شیلنگ تلمبه باد
Wind Pump Hose

خرطوم منفاخ هواء

تلمبه باد پایی
Foot Wind Pump

منفاخ هواء قدمی

پمپ چسب آکواریوم پالستیکی
Plastic Aquarium Glue Pump
مضخۀ الصق مسمکۀ بالستیکیۀ

پمپ چسب آکواریوم فلزی
Metal Aquarium Glue Pump
مضخۀ الصق مسمکۀ معدنیۀ

چکمه سفید
White Boot

جزمۀ بیضاء

چکمه مشکی
Black Boot

جزمۀ سوداء

پمپ نفتکش
Oil Pump

مضخۀ خزان وقود



120pcs
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10pcs

Code:326Code: 327

120pcs

Code:328

120pcs

Code:329

120pcs

Code:330

120pcs

Code:331

120pcs

Code:332

72/48

Code:333

50pcs

Code:334
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

کفش نیم پوتین
Ankle Boot
حذاء محکم قصیر

قلم رنگ 1
Paint Brush 1

فرشاة طالء 1

قلم رنگ 1/5
Paint Brush 1.5

فرشاة طالء 1/5

قلم رنگ 2
Paint Brush 2

فرشاة طالء 2

قلم رنگ 2/5
Paint Brush 2.5

فرشاة طالء 2/5

قلم رنگ 3
Paint Brush 3

فرشاة طالء 3

قلم رنگ 4
Paint Brush 4

فرشاة طالء 4

قلم مغالویز 12* 3/ 14*4 
Plastic Paint Brush 4*14 / 3*12
فرشاة زخرفۀ 3*4/12*14

غلتک بزرگ
Large Roller

رول طالء کبیر



15pcs
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50pcs

Code:335Code: 336

12pcs

Code:337

12pcs

Code:338

12pcs

Code:339

12pcs

Code:340

12pcs

Code:341

14pcs

Code:342

10pcs

Code:343
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

غلتک کوچک
Small Roller
رول طالء صغیر

سینی غلتک
Roller Tray
صینیۀ رول طالء

پارو تخت معمولی / لبه دار
Regular Flat Paddle
مجرفۀ بسطح عادي

پارو طرح ترک
Turkish Design Paddle

مجرفۀ مودیل ترکی

پارو قاشقی مشکی
Black Spoon Paddle

مجرفۀ َغرف سوداء

پارو قاشقی قرمز
Red Spoon Paddle 

مجرفۀ َغرف حمراء

پارو 110 کوچک
Small Paddle 110

مجرفۀ 110 صغیرة

پارو 110 بزرگ
Large Paddle 110

مجرفۀ 110 کبیرة

توری پشه نسوز
Fireproof Mosquito Net
غربول بعوض ضد االحتراق



2pcs
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1pcs

Code:344Code: 345

1pcs

Code:346

1pcs

Code:347

1pcs

Code:348

1pcs

Code:349

1pcs

Code:350

1pcs

Code:351

20pcs

Code:352
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

توری پشه گالوانیزه
Galvanized Mosquito Net
غربول بعوض مطلی

توری پشه پالستیکی ایرانی
Iranian Mosquito Net
غربول بعوض بالستیکی إیرانی

توری فرنگی 150
Wire Net 150
غربول أجنبی 150 

توری فرنگی 120
Wire Net 120
غربول أجنبی 120 

توری فرنگی 180
Wire Net 180

غربول أجنبی 180 

توری مرغی 120
Chicken Wire 120

غربول دجاج 120

توری مرغی 90
Chicken Wire 90

غربول دجاج 90

لوله 10
Pipe 10
بوري 10

توری مرغی 150
Chicken Wire 150

غربول دجاج 150



9pcs
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12pcs

Code:353Code: 354

18pcs

Code:355

4pcs

Code:356

4pcs

Code:357

10pcs

Code:358

10pcs

Code:359

5pcs

Code:360

230pcs

Code:361
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

لوله مخلوط 15 /10
Pipe 10/ 15

بوري 10/15

لوله 15
Pipe 15
بوري 15

لوله 12/5
Pipe 12.5
بوري 12/5

لوله 25
Pipe 25
بوري 25

لوله 20
Pipe 20
بوري 20

لوله هود پالستیکی 15 
Plastic Exhaust Hood Pipe 5
بوري مدخنۀ بالستیکی 15

لوله هود پالستیکی 12 
Plastic Exhaust Hood Pipe 12
بوري مدخنۀ بالستیکی 12

لوله هود پالستیکی 10 
Plastic Exhaust Hood Pipe 10
بوري مدخنۀ بالستیکی 10

درب بخاری 10 
Fireplace Plug 10

غطاء مدخنۀ 10



200pcs
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120pcs

Code:362Code: 363

100pcs

Code:364

1pcs

Code:365

40pcs

Code:366

60pcs

Code:367

120pcs

Code:368

1pcs

Code:369

1pcs

Code:370
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

جا کتی قالب دار
Hooks Clothes Hanger 

عّالقۀ مالبس بخطاف

دیوارکوب 3 / 5 / 6 شاخه
Hooks Wall Hanger 36/5/ arms
عالقۀ مالبس جداریۀ 6/5/3 فروع

داس
Sickle
منجل

شیلنگ آب ۷ کیلو
7 kg Water Hose

خرطوم ماء

شیلنگ آب ۵ کیلو
5 kg Water Hose

خرطوم ماء

درب بخاری 15
Fireplace Plug 15

غطاء مدخنۀ 15

استند
Stand

حامل بالستیکی

درب بخاری چهارگوش 10
Square Fireplace Lid 10
غطاء مدخنۀ مستطیل 10

درب بخاری چهارگوش 15
Square Fireplace Lid 15
غطاء مدخنۀ مستطیل 15



1pcs
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1pcs

Code:371Code: 372

1pcs

Code:373

15جین

Code:374

180pcs

Code:375

10pcs

Code:376

20pcs

Code:377

20pcs

Code:378

20pcs

Code:379

31

Industrial Group 

Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

الک آردی
Flat Sieve
غربال طحین

الک پرسی
Flat Sieve

غربال

دستکش کار
Work Gloves

کفوف بناء

دستکش بنایی استاد کار
Construction Gloves

کفوف بناء

شیلنگ تراز نمره
 ۱۶/۱۴/۱۲/۱۰/۸/۶

Lvel Hose
خرطوم میزان الماء

الک تخت
Flat Sieve

غربال

الک چشم بلبلی
Flat Sieve
غربال لوبیاء

شیلنگ گاز ماری
Gas Hose

خرطوم غاز

شیلنگ گاز سفید
Gas Hose

خرطوم غاز



250m
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1pcs

Code:380Code: 381

100pcs

Code:382

100pcs

Code:383

50pcs

Code:384

50pcs

Code:385

50pcs

Code:386

30pcs

Code:387

15k

Code:388
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Sadeghi
گروه صنعتى

تولید کننده تخصصى انواع محصوالت نظافتى، 
بهداشتى و ابزار آالت ساختمانى (واردات)

متقال 
Fustian Roll
قماش فسطاطی 

کاله حصیری
Straw Hat

قبعۀ قش

کاله ماربرو
Marbrow Hat

قبعۀ ماربرو

کاله نقابدار
Cap

قبعۀ مزودة 

کمان اره
Bow Saw

منشار

مفتول گالوانیزه
Galvanized wire

سلک فتل مطلی

مشعل 35 / 45 سانت
35/ 45-cm Torch
مشعل لحام  45 / 35 سم

 مشعل 75 / یک متر
75-centimeter Torch

مشعل لحام 75 سم

تنظیف
Cotton Wool

اسفنج تنظیف



واحد فروش: تهران چهارراه سیروس، خیابان ١٥ خرداد
شرقى، کوچه امام زاده یحیى، کوچه عرب زاده، پالك ٣٨

واحد تولید: کیلومتر ٢٠ جاده امام رضا، فرون آباد دوم
قشالق حاجى آباد، کوچه صاحب الزمان، پالك ٥

02133529143  /  02133509956  /  02133542566

09126489667 - 09907249112
Sadeghiindustrialgroup
sadeghi_industrial_group
www.Sadeghiindustrialgroup.com

Industrial Group 

گروه صنعتى
Sadeghi

تولید کننده تخصصى انواع 
محصوالت نظافتى، بهداشتى

 و ابزار آالت ساختمانى(واردات)


