
 

 

 

       



 

  

 

توليد کننده و تامين کننده انواع سنگ ساختمانی اسلب صادراتيو صادر کننده به کليه  

 کشورها 

Manufacturer and supplier of various types of building slabs for export 

and export to all countries. 

 منتج و مورد ألنواع مختلفة من ألواح البناء للتصدير و تصديرإلى جميع أنحاء العالم 

 

Махмуд Абад Исфахан) Производитель и поставщик строительных 

камней для экспортных плит И является экспортером во все страны 
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للحر والبرد ، قوة ضغط عاليالدرجات المتوفره :  

 2/ درجه  1ممتازه /درجه 

  



 

  

 

  

 



للحر والبرد ، قوة ضغط عاليالدرجات المتوفره :  

 2/ درجه  1ممتازه /درجه 
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مميزات : مستوى امتصاص الرطوبه   

 والبرد ، قوة ضغط عالي

 2/ درجه  1الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 

  



Code : 

  

 

 

 



مميزات : مستوى امتصاص الرطوبه، مقاومه منخفضه للحر والبرد ، قوة  

 ضغط عالي

 2/ درجه  1الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 

  



Code : 

  

 

 

 



مميزات : مستوى امتصاص الرطوبه، مقاومه منخفضه للحر والبرد ، قوة  

 ضغط عالي

 2/ درجه  1الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 

  



Code : 

 

 

 

 



 ، مقاومه منخفضه للحر
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 ، مقاومه منخفضه للحر

 



Code : 

  

 

 

 



وأرضية الفنادق والقاعات / الديكور الداخلي حمام . يتميز هذا الحجر 

الجميل: انخفاض الرطوبة معدل امتصاص. لديها مقاومة متوسطة للبرودة 

والحرارة ، لديها أيضا قوة ضغط عاليةالدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 

 2/ درجه  1

  



Code : 

  

 

 

 



وأرضية الفنادق والقاعات / الديكور الداخلي حمام . يتميز هذا الحجر 

الجميل: انخفاض الرطوبة معدل امتصاص. لديها مقاومة متوسطة للبرودة 

والحرارة ، لديها أيضا قوة ضغط عاليةالدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 

 2/ درجه  1

  



Code : 

  

 

 

 



وأرضية الفنادق والقاعات / الديكور الداخلي حمام . يتميز هذا الحجر 

الجميل: انخفاض الرطوبة معدل امتصاص. لديها مقاومة متوسطة للبرودة 

والحرارة ، لديها أيضا قوة ضغط عاليةالدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 

 2/ درجه  1

  



Code : 

 

 

 

 



 مقاومة يتميز هذا   

  

 2/ درجه  1الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 

  



Code : 

  

 

 

 



 مقاومة يتميز هذا   

  

 2/ درجه  1الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 

  



Code : 

  

 

 

 



 مقاومة يتميز هذا   

  

 2/ درجه  1الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 

  



Code : 

 

 

 

 



PRODUCT

English

русский

MA-S-007

سنگ مرمريت صلصالی ، مناسب مکان های پر تردد مانند ديواره و کف

البی هتل ها و تاالرها/ دکوراسيون داخلی/ سرويس بهداشتی 

برخی ويژگی های اين سنگ زيبا : ميزان جذب رطوبت متوسط ، مقاومت  

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Salsali Marble (slab) , suitable for busy traffic areas Like the 
lobby wall & floor of hotels and halls / interior decoration/ 
bathroom . This beautiful stone features: low Moisture 
absorption rate. It has Very high resistance to cold and heat, 
also has high compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Сальсали мрамор, подходящий для оживленных проезжих частей. 

стены вестибюля и пол гостиниц и холлов /внутренняя отделка / 

ванная комната.Этот красивый камень отличается:низким 
уровнем поглощения влаги. Обладает средней устойчивостью к 

холоду и жаре, также имеет высокую прочность на сжатие.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي

 الرخام الصلصالی ، مناسب لمناطق المرور المزدحمة مثل جدار اللوبي
هذا يتميز   . حمام  الداخلي  الديكور   / والقاعات  الفنادق   وأرضية 
مقاومة لديها  امتصاص.  معدل  الرطوبة  انخفاض  الجميل:   الحجر 

 عالية جًدا للبرودة والحرارة ، لديها أيضا قوة ضغط عالية
الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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MARBLE

Code : MA-S-008
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PRODUCT

English

русский

MA-S-008

سنگ مرمريت كاپوچينو، مناسب مکان های پر تردد مانند ديواره و کف

البی هتل ها و تاالرها/ دکوراسيون داخلی/ سرويس بهداشتی 

برخی ويژگی های اين سنگ زيبا : ميزان جذب رطوبت متوسط ، مقاومت  

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Cappuccino Marble (slab), suitable for busy traffic areas Like
the lobby wall & floor of hotels and halls/ interior decoration/ 
bathroom . This beautiful stone features: low Moisture 
absorption rate. It has Very high resistance to cold and heat, 
also has high compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Капучино мрамор, подходящий для оживленных проезжих частей. 

стены вестибюля и пол гостиниц и холлов /внутренняя отделка / 

ванная комната.Этот красивый камень отличается:низким 
уровнем поглощения влаги. Обладает средней устойчивостью к 

холоду и жаре, также имеет высокую прочность на сжатие.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي

 الرخام كابتشينو ، مناسب لمناطق المرورالمزدحمة مثل جدار اللوبي
هذا يتميز   . الداخلي حمام  الديكور   / والقاعات  الفنادق   وأرضية 
مقاومة لديها  امتصاص.  معدل  الرطوبة  انخفاض  الجميل:   الحجر 

 عالية جًدا للبرودة والحرارة ، لديها أيضا قوة ضغط عالية
الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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PRODUCT

English

русский

MA-S-009

سنگ مرمريت پارادايس، مناسب مکان های پر تردد مانند ديواره و کف

البی هتل ها و تاالرها/ دکوراسيون داخلی/ سرويس بهداشتی 

برخی ويژگی های اين سنگ زيبا : ميزان جذب رطوبت متوسط ، مقاومت  

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Paradis Marble (slab), suitable for busy traffic areas Like
the lobby wall & floor of hotels and halls/ interior decoration/ 
bathroom . This beautiful stone features: low Moisture 
absorption rate. It has Very high resistance to cold and heat , 
also has high compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Paradis мрамор, подходящий для оживленных проезжих частей. 

стены вестибюля и пол гостиниц и холлов /внутренняя отделка / 

ванная комната.Этот красивый камень отличается:низким 
уровнем поглощения влаги. Обладает средней устойчивостью к 

холоду и жаре, также имеет высокую прочность на сжатие.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي

 الرخام باراىايس ، مناسب لمناطق المرورالمزدحمة مثل جدار اللوبي
هذا يتميز   . الداخلي حمام  الديكور   / والقاعات  الفنادق   وأرضية 
مقاومة لديها  امتصاص.  معدل  الرطوبة  انخفاض  الجميل:   الحجر 

 عالية جًدا للبرودة والحرارة ، لديها أيضا قوة ضغط عالية
الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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PRODUCT

English

русский

MA-S-010

سنگ مرمريت چهرک، مناسب مکان های پر تردد مانند ديواره و کف

البی هتل ها و تاالرها/ دکوراسيون داخلی/ سرويس بهداشتی 

برخی ويژگی های اين سنگ زيبا : ميزان جذب رطوبت متوسط ، مقاومت  

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Chehrak Marble (slab), suitable for busy traffic areas Like
the lobby wall & floor of hotels and halls/ interior decoration/ 
bathroom . This beautiful stone features: low Moisture 
absorption rate. It has Very high resistance to cold and heat , 
also has high compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Чехрак мрамор, подходящий для оживленных проезжих частей. 

стены вестибюля и пол гостиниц и холлов /внутренняя отделка / 

ванная комната.Этот красивый камень отличается:низким 
уровнем поглощения влаги. Обладает средней устойчивостью к 

холоду и жаре, также имеет высокую прочность на сжатие.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي

 الرخام جهرک ، مناسب لمناطق المرورالمزدحمة مثل جدار اللوبي
. يتميز هذا  وأرضية الفنادق والقاعات / الديكور الداخلي حمام 
انخفاض الرطوبة معدل امتصاص. لديها مقاومة  الحجر الجميل: 

 عالية جًدا للبرودة والحرارة ، لديها أيضا قوة ضغط عالية
الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2

40



MARBLE

Code : MA-S-011

41

call & whats app
+98-913-190-3033
+98-913-190-4044
+98-919-360-0363
Mr.M.E.NASIRI



PRODUCT

English

русский

MA-S-011

سنگ مرمريت پرزيدنت ، مناسب مکان های پر تردد مانند ديواره و کف

البی هتل ها و تاالرها/ دکوراسيون داخلی/ سرويس بهداشتی 

برخی ويژگی های اين سنگ زيبا : ميزان جذب رطوبت متوسط ، مقاومت  

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

President Marble (slab), suitable for busy traffic areas Like
the lobby wall & floor of hotels and halls/ interior decoration/ 
bathroom . This beautiful stone features: low Moisture 
absorption rate. It has Very high resistance to cold and heat, 
also has high compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

президент мрамор, подходящий для оживленных проезжих 

частей. стены вестибюля и пол гостиниц и холлов /внутренняя 

отделка / ванная комната.Этот красивый камень отличается:низким 
уровнем поглощения влаги. Обладает средней устойчивостью к 

холоду и жаре, также имеет высокую прочность на сжатие.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي

 الرخام برزيدنت ، مناسب لمناطق المرورالمزدحمة مثل جدار اللوبي
هذا يتميز   . الداخلي حمام  الديكور   / والقاعات  الفنادق   وأرضية 
مقاومة لديها  امتصاص.  معدل  الرطوبة  انخفاض  الجميل:   الحجر 

 عالية جًدا للبرودة والحرارة ، لديها أيضا قوة ضغط عالية
الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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PRODUCT

English

русский

MA-S-012

سنگ مرمريت پرشين سيلک،مناسب مکان های پر تردد مانند ديواره و کف

البی هتل ها و تاالرها/ دکوراسيون داخلی/ سرويس بهداشتی 

برخی ويژگی های اين سنگ زيبا : ميزان جذب رطوبت متوسط ، مقاومت  

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Persian silk Marble (slab), suitable for busy traffic areas Like
the lobby wall & floor of hotels and halls/ interior decoration/ 
bathroom . This beautiful stone features: low Moisture 
absorption rate. It has Very high resistance to cold and heat , 
also has high compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

персидский шелк мрамор, подходящий для оживленных проезжих 

частей. стены вестибюля и пол гостиниц и холлов /внутренняя 

отделка / ванная комната.Этот красивый камень отличается:низким 
уровнем поглощения влаги. Обладает средней устойчивостью к 

холоду и жаре, также имеет высокую прочность на сжатие.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي

 الرخام برشين سيلک ، مناسب لمناطق المرورالمزدحمة مثل جدار
 اللوبي وأرضية الفنادق والقاعات / الديكور الداخلي حمام. يتميز هذا
لديها مقاومة الرطوبة معدل امتصاص.  الجميل: انخفاض   الحجر 

 عالية جًدا للبرودة والحرارة ، لديها أيضا قوة ضغط عالية
الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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PRODUCT

English

русский

MA-S-013

ديواره و کف تردد مانند  پر  سنگ مرمريت ترنج ، مناسب مکان های 

البی هتل ها و تاالرها/ دکوراسيون داخلی/ سرويس بهداشتی 

برخی ويژگی های اين سنگ زيبا : ميزان جذب رطوبت متوسط ، مقاومت  

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Toranj Marble (slab), suitable for busy traffic areas Like
the lobby wall & floor of hotels and halls/ interior decoration/ 
bathroom . This beautiful stone features: low Moisture 
absorption rate. It has Very high resistance to cold and heat , 
also has high compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Турандж мрамор, подходящий для оживленных проезжих частей. 

стены вестибюля и пол гостиниц и холлов /внутренняя отделка / 

ванная комната.Этот красивый камень отличается:низким 
уровнем поглощения влаги. Обладает средней устойчивостью к 

холоду и жаре, также имеет высокую прочность на сжатие.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي

الرخام ترنج ، مناسب لمناطق المرورالمزدحمة مثل جدار اللوبي و
هذا يتميز  حمام.  الداخلي  الديكور   / والقاعات  الفنادق   أرضية 
 الحجر الجميل: انخفاض الرطوبة معدل امتصاص. لديها مقاومة

 عالية جًدا للبرودة والحرارة ، لديها أيضا قوة ضغط عالية
الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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PRODUCT

English

русский

MA-S-014

سنگ مرمريت دهبيد ، مناسب مکان های پر تردد مانند ديواره و کف

البی هتل ها و تاالرها/ دکوراسيون داخلی/ سرويس بهداشتی 

برخی ويژگی های اين سنگ زيبا : ميزان جذب رطوبت متوسط ، مقاومت  

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Dehbid Marble (slab), suitable for busy traffic areas Like
the lobby wall & floor of hotels and halls/ interior decoration/ 
bathroom . This beautiful stone features: low Moisture 
absorption rate. It has Very high resistance to cold and heat , 
also has high compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Дехбид мрамор, подходящий для оживленных проезжих частей. 

стены вестибюля и пол гостиниц и холлов /внутренняя отделка / 

ванная комната.Этот красивый камень отличается:низким 
уровнем поглощения влаги. Обладает средней устойчивостью к 

холоду и жаре, также имеет высокую прочность на сжатие.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي

 الرخام دهبيد ، مناسب لمناطق المرورالمزدحمة مثل جدار اللوبي و
هذا يتميز  حمام.  الداخلي  الديكور   / والقاعات  الفنادق   أرضية 
مقاومة لديها  امتصاص.  معدل  الرطوبة  انخفاض  الجميل:   الحجر 

 عالية جًدا للبرودة والحرارة ، لديها أيضا قوة ضغط عالية
الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2

48



GRANITE

Code : GR-S-001

49

call & whats app
+98-913-190-3033
+98-913-190-4044
+98-919-360-0363
Mr.M.E.NASIRI



PRODUCT

English

русский

GR-S-001

سنگ گرانيت نطنز سفيد ، مناسب مکان های پر تردد مانند سنگفرش داخلی
و خارجی ساختمان / سنگفرش حياط و پياده رو / نمای بيرونی / ديوارها و 

سنگی  ميز   / پله  و  پله  راه  بدنه   / پارکينگ  کف 
مقاومت    ، پايين  رطوبت  جذب  ميزان  سنگ:  اين  های  ويژگی  برخی 
بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

White Granite (slab), suitable for busy traffic areas Interior and 
exterior paving of the building /Paving of the yard and sidewalk 
/ Exterior view /Walls and floor of the parking lot / Staircase and
stair body / Stone table. This beautiful stone features: low Moisture 
absorption rate. It has Very high resistance to cold and heat, also 
has high compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Белый гранит (плита), подходит для зон с интенсивным движением 
транспорта Внутренняя и внешняя мощение здания / Мощение двора
и тротуара / Внешний вид / Стены и пол стоянки /Лестница и тело 
лестницы / Каменный стол. Этот красивый камень особенности: низкая 
скорость поглощения влаги. Имеет очень высокий устойчивость к холоду и
теплу, также имеет высокую прочность на сжатие..
Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
 الجرانيت األبيض (بالطة) ، مناسب لمناطق المرور المزدحمة تعبيد
 / داخلي وخارجي للمبنى / رصف الساحة ورصيف / منظر خارجي
 جدران وأرضية موقف السيارات /درج ودرج جسم / طاولة حجرية
للرطوبة منخفض  امتصاص  معدل  الميزات:  الجميل  الحجر   هذا 
 انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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PRODUCT

English

русский

GR-S-002

سنگ گرانيت نطنز مشكي، مناسب مکان های پر تردد مانند سنگفرش داخلی
و خارجی ساختمان / سنگفرش حياط و پياده رو / نمای بيرونی / ديوارها و 

کف پارکينگ / بدنه راه پله و پله / ميز سنگی 
مقاومت    ، پايين  رطوبت  جذب  ميزان  سنگ:  اين  های  ويژگی  برخی 
بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Black Granite (slab), suitable for busy traffic areas Interior and 
exterior paving of the building /Paving of the yard and sidewalk 
/ Exterior view /Walls and floor of the parking lot / Staircase and
stair body / Stone table. This beautiful stone features: low Moisture 
absorption rate. It has Very high resistance to cold and heat, also 
has high compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Чернить гранит (плита), подходит для зон с интенсивным движением 
транспорта Внутренняя и внешняя мощение здания / Мощение двора
и тротуара / Внешний вид / Стены и пол стоянки /Лестница и тело 
лестницы / Каменный стол. Этот красивый камень особенности: низкая 
скорость поглощения влаги. Имеет очень высокий устойчивость к холоду и
теплу, также имеет высокую прочность на сжатие..
Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
 الجرانيت األسود (بالطة) ، مناسب لمناطق المرور المزدحمة تعبيد
 / داخلي وخارجي للمبنى / رصف الساحة ورصيف / منظر خارجي
 جدران وأرضية موقف السيارات /درج ودرج جسم / طاولة حجرية
للرطوبة منخفض  امتصاص  معدل  الميزات:  الجميل  الحجر   هذا 
 انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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English

русский
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سنگ گرانيت نهبندان ، مناسب مکان های پر تردد مانند سنگفرش داخلی
و خارجی ساختمان / سنگفرش حياط و پياده رو / نمای بيرونی / ديوارها و 

کف پارکينگ / بدنه راه پله و پله / ميز سنگی 
مقاومت    ، پايين  رطوبت  جذب  ميزان  سنگ:  اين  های  ويژگی  برخی 
بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Nehbandan Granite (slab), suitable for busy traffic areas Interior 
and exterior paving of the building /Paving of the yard and sidewalk 
/ Exterior view /Walls and floor of the parking lot / Staircase and
stair body / Stone table. This beautiful stone features: low Moisture 
absorption rate. It has Very high resistance to cold and heat, also 
has high compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Нехбандан гранит (плита), подходит для зон с интенсивным движением 
транспорта Внутренняя и внешняя мощение здания / Мощение двора
и тротуара / Внешний вид / Стены и пол стоянки /Лестница и тело 
лестницы / Каменный стол. Этот красивый камень особенности: низкая 
скорость поглощения влаги. Имеет очень высокий устойчивость к холоду и
теплу, также имеет высокую прочность на сжатие..
Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
 الجرانيت نيهبندان (بالطة) ، مناسب لمناطق المرور المزدحمة تعبيد
 / داخلي وخارجي للمبنى / رصف الساحة ورصيف / منظر خارجي
 جدران وأرضية موقف السيارات /درج ودرج جسم / طاولة حجرية
للرطوبة منخفض  امتصاص  معدل  الميزات:  الجميل  الحجر   هذا 
 انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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English
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داخلی مانند سنگفرش  تردد  پر  های  مکان  مناسب   ، سبز  گرانيت  سنگ 
و خارجی ساختمان / سنگفرش حياط و پياده رو / نمای بيرونی / ديوارها و 

کف پارکينگ / بدنه راه پله و پله / ميز سنگی 
مقاومت    ، پايين  رطوبت  جذب  ميزان  سنگ:  اين  های  ويژگی  برخی 
بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Green Granite (slab), suitable for busy traffic areas Interior  and 
exterior paving of the building /Paving of the yard and sidewalk 
/ Exterior view /Walls and floor of the parking lot / Staircase and
stair body / Stone table. This beautiful stone features: low Moisture 
absorption rate. It has Very high resistance to cold and heat, also 
has high compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Зеленый гранит (плита), подходит для зон с интенсивным движением 
транспорта Внутренняя и внешняя мощение здания / Мощение двора
и тротуара / Внешний вид / Стены и пол стоянки /Лестница и тело 
лестницы / Каменный стол. Этот красивый камень особенности: низкая 
скорость поглощения влаги. Имеет очень высокий устойчивость к холоду и
теплу, также имеет высокую прочность на сжатие..
Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
 الجرانيت األخضر (بالطة) ، مناسب لمناطق المرور المزدحمة تعبيد
 / داخلي وخارجي للمبنى / رصف الساحة ورصيف / منظر خارجي
 جدران وأرضية موقف السيارات /درج ودرج جسم / طاولة حجرية
للرطوبة منخفض  امتصاص  معدل  الميزات:  الجميل  الحجر   هذا 
 انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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 سنگ چينی تيارا ، مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه / نمای بيرونی و
پله سنگ  و  پله  داخلی/راه  فضای  سنگفرش  بهداشتی  اصلی/سرويس 

مقاومت    ، پايين  رطوبت  جذب  ميزان  سنگ:  اين  های  ويژگی  برخی 
بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Tiara Crystal (slab), suitable for busy traffic areas Body / Exterior 
and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and staircases. 
This beautiful stone features: low Moisture absorption rate. It has 
Very high resistance to cold and heat, also has high compressive 
strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Тиара Кристалл (плита), подходит для участков с интенсивным движением 
Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной комнаты 
/ Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким уровнем 
поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду и теплу, 
также имеет высокую степень сжатия сила.
Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
الجسم المزدحمة  المرور  لمناطق  مناسب   ، (بالطة)  تيارا  كريستال 
الساللم و  / الداخلي  الحمام  / رصف  والرئيسية  الخارجية  الواجهة 
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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 سنگ چينی پاندا ، مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه / نمای بيرونی و
پله سنگ  و  پله  داخلی/راه  فضای  سنگفرش  بهداشتی  اصلی/سرويس 

مقاومت    ، پايين  رطوبت  جذب  ميزان  سنگ:  اين  های  ويژگی  برخی 
بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Panda Crystal (slab), suitable for busy traffic areas Body / Exterior 
and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and staircases. 
This beautiful stone features: low Moisture absorption rate. It has 
Very high resistance to cold and heat, also has high compressive 
strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Панда Кристалл (плита), подходит для участков с интенсивным движением 

Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной комнаты 

/ Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким уровнем 

поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду и теплу, 

также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
كريستال الباندا (بالطة) ، مناسب لمناطق المرور المزدحمة الجسم
الساللم و  / الداخلي  الحمام  / رصف  والرئيسية  الخارجية  الواجهة 
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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 سنگ چينی نيريز ، مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه / نمای بيرونی و
پله سنگ  و  پله  داخلی/راه  فضای  سنگفرش  بهداشتی  اصلی/سرويس 

مقاومت    ، پايين  رطوبت  جذب  ميزان  سنگ:  اين  های  ويژگی  برخی 
بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Neyriz Crystal (slab), suitable for busy traffic areas Body / Exterior 
and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and staircases. 
This beautiful stone features: low Moisture absorption rate. It has 
Very high resistance to cold and heat, also has high compressive 
strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Нейриз Кристалл (плита), подходит для участков с интенсивным движением 

Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной комнаты 

/ Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким уровнем 

поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду и теплу, 

также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
الكريستال نيريز (بالطة)، مناسب لمناطق المرورالمزدحمة الجسم
الواجهة الخارجية والرئيسية / رصف الحمام الداخلي / الساللم و
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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 سنگ چينی ازنا ، مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه / نمای بيرونی و
پله سنگ  و  پله  داخلی/راه  فضای  سنگفرش  بهداشتی  اصلی/سرويس 

مقاومت    ، پايين  رطوبت  جذب  ميزان  سنگ:  اين  های  ويژگی  برخی 
بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Azna Crystal (slab), suitable for busy traffic areas Body / Exterior 
and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and staircases. 
This beautiful stone features: low Moisture absorption rate. It has 
Very high resistance to cold and heat, also has high compressive 
strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Азна Кристалл (плита), подходит для участков с интенсивным движением 

Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной комнаты 

/ Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким уровнем 

поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду и теплу, 

также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
الجسم المزدحمة  المرور  لمناطق  مناسب   ، (بالطة)  ازنا  كريستال 
الساللم و  / الداخلي  الحمام  الخارجية والرئيسية / رصف  الواجهة 
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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 سنگ چينی اسپايدر ، مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه/ نمای بيرونی و
پله سنگ  و  پله  داخلی/راه  فضای  سنگفرش  بهداشتی  اصلی/سرويس 

مقاومت    ، پايين  رطوبت  جذب  ميزان  سنگ:  اين  های  ويژگی  برخی 
بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Spider Crystal (slab), suitable for busy traffic areas Body / Exterior 
and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and staircases. 
This beautiful stone features: low Moisture absorption rate. It has 
Very high resistance to cold and heat, also has high compressive 
strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Паук Кристалл (плита), подходит для участков с интенсивным движением 

Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной комнаты 

/ Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким уровнем 

поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду и теплу, 

также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
الكريستال العنكبوت (بالطة) ، مناسب لمناطق المرور المزدحمة الجسم
الواجهة الخارجية والرئيسية / رصف الحمام الداخلي / الساللم و
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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 سنگ چينی بلو کالسيک ، مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه/ نمای
 بيرونی و اصلی/سرويس بهداشتی سنگفرش فضای داخلی/راه پله و سنگ
، مقاومت پايين  اين سنگ: ميزان جذب رطوبت  ويژگی های  پله برخی 

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 
گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Blue classic Crystal (slab), suitable for busy traffic areas Body / 
Exterior and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and 
staircases. This beautiful stone features: low Moisture absorption 
rate. It has Very high resistance to cold and heat, also has high 
compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Классический синий Кристалл (плита), подходит для участков с интенсивным 

движением Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной 

комнаты / Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким 

уровнем поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду 

и теплу, также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
الكريستال كالسيك بلو (بالطة)،مناسب لمناطق المرور المزدحمة الجسم
الساللم و  / الداخلي  الحمام  الخارجية والرئيسية / رصف  الواجهة 
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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PRODUCT

English
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CR-S-007

 سنگ چينی پرشين اسکاتو ، مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه/ نمای
 بيرونی و اصلی/سرويس بهداشتی سنگفرش فضای داخلی/راه پله و سنگ
مقاومت  ، پايين  ميزان جذب رطوبت  اين سنگ:  ويژگی های  برخی  پله 

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 
گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Persian Scatto Crystal (slab), suitable for busy traffic areas Body / 
Exterior and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and 
staircases. This beautiful stone features: low Moisture absorption 
rate. It has Very high resistance to cold and heat, also has high 
compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Персидский скатто Кристалл (плита), подходит для участков с интенсивным 

движением Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной 

комнаты / Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким 

уровнем поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду 

и теплу, также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
 الكريستال برشين اسکاتو (بالطة)، مناسب لمناطق المرور المزدحمة
الجسم الواجهة الخارجية والرئيسية/ رصف الحمام الداخلي/ الساللم و
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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 سنگ چينی ژوپيتر (نهبندان) ، مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه/ نمای
 بيرونی و اصلی/سرويس بهداشتی سنگفرش فضای داخلی/راه پله و سنگ
، مقاومت پايين  اين سنگ: ميزان جذب رطوبت  ويژگی های  پله برخی 

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 
گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Jupiter  Crystal (slab), suitable for busy traffic areas Body / 
Exterior and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and 
staircases. This beautiful stone features: low Moisture absorption 
rate. It has Very high resistance to cold and heat, also has high 
compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Юпитер  Кристалл (плита), подходит для участков с интенсивным 

движением Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной 

комнаты / Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким 

уровнем поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду 

и теплу, также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
المزدحمة المرور  لمناطق  مناسب  (بالطة)،  نهبندان   الكريستال 
الجسم الواجهة الخارجية والرئيسية/ رصف الحمام الداخلي/ الساللم و
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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 سنگ چينی اليبيد ، مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه/ نمای بيرونی و
سنگ و  پله  داخلی/راه  فضای  سنگفرش  بهداشتی   اصلی/سرويس 
اين سنگ: ميزان جذب رطوبت پايين ، مقاومت پله برخی ويژگی های 

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 
گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Libid Crystal (slab), suitable for busy traffic areas Body / 
Exterior and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and 
staircases. This beautiful stone features: low Moisture absorption 
rate. It has Very high resistance to cold and heat, also has high 
compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Либид Кристалл (плита), подходит для участков с интенсивным 

движением Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной 

комнаты / Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким 

уровнем поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду 

и теплу, также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
المزدحمة المرور  لمناطق  (بالطة)،مناسب  اليبيد   الكريستال 
الجسم الواجهة الخارجية والرئيسية/ رصف الحمام الداخلي/ الساللم و
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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CR-S-010

 سنگ چينی سيلور اسکای ، مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه/ نمای
 بيرونی و اصلی/سرويس بهداشتی سنگفرش فضای داخلی/راه پله و سنگ
، مقاومت پايين  اين سنگ: ميزان جذب رطوبت  پله برخی ويژگی های 
بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Silver Sky Crystal (slab), suitable for busy traffic areas Body / 
Exterior and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and 
staircases. This beautiful stone features: low Moisture absorption 
rate. It has Very high resistance to cold and heat, also has high 
compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Серебряное небо Кристалл (плита), подходит для участков с интенсивным 

движением Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной 

комнаты / Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким 

уровнем поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду 

и теплу, также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
 كريستال سيلور اسکای (بالطة)،مناسب لمناطق المرور المزدحمة

الجسم الواجهة الخارجية والرئيسية/ رصف الحمام الداخلي/ الساللم و
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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 سنگ چينی بيانکو ، مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه/ نمای بيرونی و
سنگ و  پله  داخلی/راه  فضای  سنگفرش  بهداشتی   اصلی/سرويس 
پايين ، مقاومت اين سنگ: ميزان جذب رطوبت  پله برخی ويژگی های 
بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Bianko Crystal (slab), suitable for busy traffic areas Body / 
Exterior and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and 
staircases. This beautiful stone features: low Moisture absorption 
rate. It has Very high resistance to cold and heat, also has high 
compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Бьянко Кристалл (плита), подходит для участков с интенсивным 

движением Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной 

комнаты / Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким 

уровнем поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду 

и теплу, также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
المزدحمة المرور  لمناطق  (بالطة)،مناسب  بيانکو   الكريستال 
الجسم الواجهة الخارجية والرئيسية/ رصف الحمام الداخلي/ الساللم و
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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 سنگ چينی سايمون ، مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه/ نمای بيرونی و
سنگ و  پله  داخلی/راه  فضای  سنگفرش  بهداشتی   اصلی/سرويس 
پايين ، مقاومت اين سنگ: ميزان جذب رطوبت  پله برخی ويژگی های 
بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Simon Crystal (slab), suitable for busy traffic areas Body / 
Exterior and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and 
staircases. This beautiful stone features: low Moisture absorption 
rate. It has Very high resistance to cold and heat, also has high 
compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Саймон Кристалл (плита), подходит для участков с интенсивным 

движением Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной 

комнаты / Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким 

уровнем поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду 

и теплу, также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
المزدحمة المرور  لمناطق  (بالطة)،مناسب  سيمون   الكريستال 
الجسم الواجهة الخارجية والرئيسية/ رصف الحمام الداخلي/ الساللم و
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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TR-S-001

 سنگ تراورتن سيلور،مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه/نمای بيرونی و
سنگ و  پله  داخلی/راه  فضای  سنگفرش  بهداشتی   اصلی/سرويس 
پله برخی ويژگی های اين سنگ: ميزان جذب رطوبت پايين ، مقاومت

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 
گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Silver Travertine (slab), suitable for busy traffic areas Body / 
Exterior and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and 
staircases. This beautiful stone features: low Moisture absorption 
rate. It has Very high resistance to cold and heat, also has high 
compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Серебряный травертин (плита), подходит для участков с интенсивным 

движением Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной 

комнаты / Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким 

уровнем поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду 

и теплу, также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
المزدحمة المرور  لمناطق  (بالطة)،مناسب  سيلور   الترافرتين 
الجسم الواجهة الخارجية والرئيسية/ رصف الحمام الداخلي/ الساللم و
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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 سنگ تراورتن قرمز،مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه/نمای بيرونی و
سنگ و  پله  داخلی/راه  فضای  سنگفرش  بهداشتی   اصلی/سرويس 
پايين ، مقاومت اين سنگ: ميزان جذب رطوبت  پله برخی ويژگی های 
بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Red Travertine (slab), suitable for busy traffic areas Body / 
Exterior and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and 
staircases. This beautiful stone features: low Moisture absorption 
rate. It has Very high resistance to cold and heat, also has high 
compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

красный травертин (плита), подходит для участков с интенсивным 

движением Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной 

комнаты / Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким 

уровнем поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду 

и теплу, также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
المزدحمة المرور  لمناطق  (بالطة)،مناسب  األحمر   الترافرتين 
الجسم الواجهة الخارجية والرئيسية/ رصف الحمام الداخلي/ الساللم و
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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PRODUCT

English

русский

TR-S-003

 سنگ تراورتن ليمويی،مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه/نمای بيرونی
سنگ و  پله  داخلی/راه  فضای  سنگفرش  بهداشتی  اصلی/سرويس   و 
پايين ، مقاومت اين سنگ: ميزان جذب رطوبت  پله برخی ويژگی های 

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 
گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Yellow Travertine (slab), suitable for busy traffic areas Body / 
Exterior and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and 
staircases. This beautiful stone features: low Moisture absorption 
rate. It has Very high resistance to cold and heat, also has high 
compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Желтый травертин (плита), подходит для участков с интенсивным 

движением Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной 

комнаты / Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким 

уровнем поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду 

и теплу, также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
المزدحمة المرور  لمناطق  (بالطة)،مناسب  األصفر   الترافرتين 
الجسم الواجهة الخارجية والرئيسية/ رصف الحمام الداخلي/ الساللم و
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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PRODUCT

English

русский

TR-S-004

 سنگ تراورتن شکالتی ،مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه / نمای
 بيرونی و اصلی/سرويس بهداشتی سنگفرش فضای داخلی/راه پله و سنگ
پله برخی ويژگی های اين سنگ: ميزان جذب رطوبت پايين ، مقاومت

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 
گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Chocolate Travertine (slab), suitable for busy traffic areas Body / 
Exterior and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and 
staircases. This beautiful stone features: low Moisture absorption 
rate. It has Very high resistance to cold and heat, also has high 
compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Шоколад травертин (плита), подходит для участков с интенсивным 

движением Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной 

комнаты / Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким 

уровнем поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду 

и теплу, также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
المزدحمة المرور  لمناطق  (بالطة)،مناسب  شوكوالتة   الترافرتين 
الجسم الواجهة الخارجية والرئيسية/ رصف الحمام الداخلي/ الساللم و
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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PRODUCT

English

русский

TO-S-001

 سنگ تراونيکس عسلی ،مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه/نمای
 بيرونی و اصلی/سرويس بهداشتی سنگفرش فضای داخلی/راه پله و سنگ
پله برخی ويژگی های اين سنگ: ميزان جذب رطوبت پايين ، مقاومت

بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 
گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Honey Traonyx (slab), suitable for busy traffic areas Body / Exterior 
and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and staircases. 
This beautiful stone features: low Moisture absorption rate. It has 
Very high resistance to cold and heat, also has high compressive 
strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

Медовый Траоникс (плита), подходит для участков с интенсивным 

движением Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной 

комнаты / Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким 

уровнем поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду 

и теплу, также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
المزدحمة المرور  لمناطق  (بالطة)،مناسب  األصفر   التراونيکس 
الجسم الواجهة الخارجية والرئيسية/ رصف الحمام الداخلي/ الساللم و
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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PRODUCT

English

русский

TO-S-002

 سنگ تراونيکس قهوه ای ،مناسب مکان های پر تردد مانند بدنه/نمای
 بيرونی و اصلی/سرويس بهداشتی سنگفرش فضای داخلی/راه پله و سنگ
مقاومت  ، پايين  ميزان جذب رطوبت  اين سنگ:  ويژگی های  برخی  پله 
بسيار باال در برابر سرما و گرما و همچنين مقاومت فشاری بااليی دارد 

گريد های موجود : سوپر/ درجه 1 / درجه 2

فارسی

Brown Traonyx (slab), suitable for busy traffic areas Body / 
Exterior and main facade / Interior paving bathroom / Stairs and 
staircases. This beautiful stone features: low Moisture absorption 
rate. It has Very high resistance to cold and heat, also has high 
compressive strength.
Available grades: Super / Grade 1 / Grade 2

коричневый Траоникс (плита), подходит для участков с интенсивным 

движением Кузов / Экстерьер и главный фасад / Внутреннее покрытие ванной 

комнаты / Лестницы и подъезды. Этот красивый камень отличается: низким 

уровнем поглощения влаги. Она имеет Очень высокая устойчивость к холоду 

и теплу, также имеет высокую степень сжатия сила.

Доступные оценки: супер / оценка 1 / оценка 2

العربي
المزدحمة المرور  لمناطق  (بالطة)،مناسب  البني   التراونيکس 

الجسم الواجهة الخارجية والرئيسية/ رصف الحمام الداخلي/ الساللم و
الساللم هذا الحجر الجميل الميزات: معدل امتصاص منخفض للرطوبة
انها عالية جدا مقاومة البرودة والحرارة ، كما أن لها قوة ضغط عالية

الدرجات المتوفره : ممتازه /درجه 1 / درجه 2
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TARGET

UAE , Qatar , Oman , Saudi Arabia , Kuwait , Iraq 

GRMANY , SPAIN , Italy , France , England , Netherlands

USA , CANADA

AUSTRALIA

TURKEY , Pakistan , India

Russia , Ukraine , Kazakhstan , Tajikistan , Armenia , Georgia , Azerbaijan


