
کیفیت قدرت است

صنایع سنگ تکاپ



ر کرم هستیم. ما صاحب معدن سنگ مرم
محصوالت  تمام  و  مرمر  سنگ  این  توانیم  می  ما  بنابراین 

ر دهیم. ر مشتریان قرا ر اختیا دیگر را تولید و د
ر کسانی که در بازرگانان معماری  ز معماران و سای بسیاری ا
قرارداد  امضای  برای  ما  شرکت  به  توانند  می  کنند  می  ر  کا

ر اعتماد کنند. تهیه سنگ مرم

معدن سنگ مرمریت هرسین



ر  د آباد  شمس  صنعتی  شهرک  ر  د ر  مستق استون  تکاپ 
سنگ  تولیدکنندگان  ترین  معروف  ز  ا یکی  تهران  استان 
ز 50  ا مرمریت است که محصوالت متنوعی دارد. ما بیش 
ر تولید و فروش سنگ مرمریت داریم. تیم  سال تجربه د
ز  ر داخل و خارج ا ز 300 پروژه د ما این سنگ  را برای بیش ا

مرزهای ایران تامین می کند.
تولید  با  کارخانه  دو  ر  د محصوالت  این  پردازش  حال  ر  د ما 

ر مربع هستیم. ساالنه 300000 مت



سنگ مرمریت مهکام

نسبتا سایشی  مقاومت  دارای  مهکام   سنگ 
این پایینی است. سطح  آب   باال و قدرت جذب 
کامال آن  سطح  و  بوده  شفاف  و  براق   سنگ 

صیقلی است



سنگ مرمریت نجف اباد

ز مرمریت های سیاه  سنگ مشکی نجف اباد یکی ا
ر مهندسان و معماران قرار  است که مورد توجه اکث
ر طراحی و دکوراسیون ز این سنگ د  گرفته است و ا

داخلی استفاده می کنند



سنگ چینی الیگودرز

خطوط آن  روی  که  دارد  سفیدی  زمینه  سنگ   این 
یکی شود.  می  دیده  خاکستری  و  سیاه   نامنظمی 
و خوب  پذیری  ساب  سنگ  این  های  ویژگی  ز   ا
بسیار ی  صحنه  ر  نو ر  زی در  و  است  آن   درخشندگی 

زیبایی ایجاد می کند



سنگ مرمریت هرسین

پذیری ساب  دارای  هرسین  مرمریت  های   سنگ 
ر باالیی هستند که باعث می شود این سنگ  بسیا
 ها سطحی براق و صیقلی داشته باشند و جلوه و

زیبایی ساختمان را دو چندان کنند



سنگ مشکی بازالت

بر معمول  های  فرآوری  ز  ا یکی  هوند  بازالت   سنگ 
ز برش کوپ ر آن پس ا  روی سنگ بازالت میباشد که د
مات سطح  یک  هوند  فرآوری  خاص  های  لقمه   با 
بین در  را  رنگ  بهترین  که  میگردد  فرآوری  سنگ  ز   ا

ر میکند ز این محصول پدیدا فرآوری ها ا



سنگ مرمریت کهرام  مرمریت کهرام با توجه به نوع خود دارای
 رنگ زمینه سفید و خاکستری با لکه های
سیاه ریز و رگه های زرد و خاکستری است

ز نظر برش در رده  سنگ مرمریت کهرام ا
 مرمریت های، با سالمت و مقاومت باال
ر تولید کنندگان قرار ر اختیا  می باشد و د

میگیرد



سنگ گرانیت طوسی
ابعاد  ر  د برش  ز  ا پس  خاکستری  گرانیت 

مختلف به درجات مختلفی تقسیم 
لکه  دارای  پایین  درجات  که  شود  می 
این  باشد.  می  خاکستری  و  سیاه  های 
اسلب،  تایل،  مختلف  ابعاد  به  سنگ 

طولی و ... برش داده می شود.



سنگ تراورتن کرم

های رگه  و  روشن  زمینه  با  سنگی  کرم   تراورتن 
ز سنگ های تزئینی می باشد.  شکالتی است .یکی ا
و دارد  کمی  وزن  زیاد  تخلخل  دلیل  به  سنگ   این 

ر سبک است .بسیا



سنگ الیمستون

این سنگ طبیعی سفید دارای هاله ای خاکستری با دانه های قهوه 
ای کم چگالی است.

سنگ های آهک سنگ های ارزان قیمتی هستند.
ر مکان  ر است د بنابراین بهت باالیی دارد  این سنگ قابلیت جذب آب 

ز آن استفاده نکنید. ر ا هایی مانند حمام یا استخ



 

سنگ گرانیت سفید

کاربرد  ساختمان  خارجی  و  داخلی  نمای  ر  د سنگ  این  کاربرد  ر  نظ ز  ا
ر قسمت  ز دیگ ر قسمت هایی مانند راه پله و همچنین یکی ا دارد و د

های پرکاربرد آن می توان به کابینت آشپزخانه اشاره کرد.
این سنگ را می توان به صورت اسلب، تایل و کوپ عرضه کرد



پتروشیمی عسلویه

ز موبایل ایران مرک



فرودگاه تهران پروژه ها

مرکزخرید ایران مال



ر بیمارستان باه

فرودگاه کرمان



برج میالد

پاالیشگاه ابادان
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