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C O M PA N Y  I N T R O D U C T I O N

د���ره ��وه ��ر�����ت آ�� ���

 ��  ۱۳۷۴ ��ل  در   ��� آ��  ��ر�����ت  ��وه 
�زارت   ����  ��� و   ����  ���  ۱۰٫۰۰۰  �����
 �� ���ع  ر��  آ��   �����  ���� در  ��زار����   �����
������ ��ده و او��� ����ل ا�� ��ر���� در ���ن 
��ل �وا�� ��زار ��. ا���زه ��وه ��ر�����ت آ�� ��� 
ا��ان   ��� در  آ��   ����� ��ر���� ��ی  ���ود   ��
آ��  ا��ع  ��ر���ی �����ن  و   �����  ������ ا�� �� 
�����ت  و   ����� آ��   ،��� ���ز   ،���� ر��، 

����� �� ��رت ����� را دارا��.
 ��ر���� آ�� ��� در �� ����� در ��ل ��ی ۱۳۸۶ 
،۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ �� ا���� ��دن �����ات ��ز ����� آ�� و 
��ع  ا��  ����� ������ن  ��ر�����  از   ��� ا��ا�� 
 ۳۰۰ از   ����� ��ا����  و  ا��   ا��ان  در  �����ت 

����ل را ����� و ���� ����� و ����� �ـ���� ۱۵٫۰۰۰ �ـ� ا�ـ�اع �ـ�اد ��ـ�ز و 
آ�ـ� ��ـ�ی ��ـ�ز را ��� �����.

��وش  ��������ن  و  ������ن  ���ف   �����  �� ��ل   ۲۵  ���� از   ��
�����ت در ا�� ��ل �� ��ا���� ������ ���� ����� را ��� ��ده و �����ت 
��د را �� ��زار��ی دا��� و ��ر�� ���� �����. �����ت آ�� ��� در ��� از 
۱۵ ا���ن ���ر در د���س ���ف ������ن ��ار ����� ا��، �����ت ا�� 
��ر���� �� ���� �� دارا ��دن ���� ���� ����ن ������� ����� �� ا��اع 
��ت �� ���ت ر�� ��� �� ��ا�� ، ا�����م در ��ا�� ر���� و ��ودت ��ا ، 
���ز  ���ا��   �� و  ��ص  ا�����ارد��ی  ر����   ��  ������ و   ����،  ����

����� و در ���� ���ی ��ی ���� �� ��زار ���� �� ��دد.

Nik Brick Manufactures Group

w w w . n i k b r i c k . c o m
i n f o @ n i k b r i c k . c o m

 ���ان ،�����ن ��� ���� ���� ���� ���ی �����
٢٢٣١٩١٠١  :����  -۳ وا��   ۴  ���� ����ن  ����ی 
 ����� ��ر���� : ��ده ورا���، ��� از ��� آ��د، ���ک
ا����ی ��اص  ��غ  ��ف   �� آ��،   �� از   ���  ��رس 
��� ���ی  آ��  را��،   ��� دوم   ����
۰۲۱۳۶۲۳۵۱۷۵  :����
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آز������ه ����� ��وه ��ر�����ت آ�� ���

���و��ی   ������ و  �زم  �����ات  و  ��ازم   ����  ��  ���� آز������ه  دو  دارای   ����� ����ل  وا��  و  آز������ه 
����� و ���ب �� ����. ا�� وا�� �� ���ه ���ی از ����� ������ ����� (ISO۹۰۰۱:۲۰۰۸) ��در ا�� ����� 
��آ�����ی ����� را ���اره ��رد ���� و ا��ازه ���ی ��ار د�� از ���� ������ ��ی ا�� وا�� ���رت و ����ل دا��� �� 
ا���ر و ����ره در ا��ای ��� �� ���� ��  وا����ی آ��ده ��زی ��اد، ��� د��، ��� ��، ���، ���� ���ی، 

��وام ����� ����ل را ����� �� �����.

��ر�� ���� ��ن ��ارد ��� ���� از ������ ��ی ا�� وا�� ا�� : 

��ر�� و ����� ��� �� و ��� ��ی ���� ��ه از  ���دن ��ا�� ���ر ��� از و�ود �� ��ر����.  ▪
��ر�� �����ت ����� ��ه �� ��رت �وزا�� �� ��زه ��ی ز���� ���� �� ����� ���� ����ن:   ▪

��ا��، ا���د، ر��، دا�� ���ی، ���و�� ���ری و ر���� ���.
����ل و ���رت ���� ���ی ��ی ��و�� از ��ر���� و ���ه ا���ر �����ت .  ▪

و���� / ��ح آز��ن

�واداری ±۳ ���� ���

��� ���� ۲
��� ���� ۱

۱۱ ��� �����ل
۱۴ ��� �����ل

۵/۳ ��� �����ل
۴ ��� �����ل

٪ ۱۸
٪۱۵
٪۶

۲۴۱
۵۵
۲۴

۱.۷۵
۱

۱۶
۱۸

۴.۲۵
۶

۱۷.۲۵
۱۵.۱
٪ ۳

درازا
����

����ی

آ�� ����د
�������
آ�� ����د
�������

��ا��� ����د
�������

���و�� ���ری

���و�� ����/
 ��ل �������

��ب آب

����
���ب 

��� ��ی ����ل

ا���د

����� ��ر���� آ�� ����� ا�����ارد
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:��  �����
��� از ���ع ��ِ� آ�� �� ����� ��ا�� ذ�� را ا���م د���.

(����� ��ا�� ���� ��� �� �وی �� و ��� �� ����.)

، ����ل ����اری ��ه ا��. ▪ ��ر�� ������ �� ��  ا��ازه ���ی ��رد ���ز
▪ ��� ��� �� ����� ��ف، ��ـ���، ���� و ��ون ��د و ��� ����.

▪ ��� ���� �� ��ن ���� و ����� ���ِ� ���ه ��، ���� ا�� آ���� �� ��رت ����� از ��ر�� �� ���ج ��ه و ا��ا ��د��.
▪ ��ای ��� �� �� ���� آ���� �� ����� از ��ا����ه ������� (���� ������) ا����ده ����. 

▪ ������د �� ��د ��� ������ ا�����ارد و ا�����م ����� در ���  آ����ی ����اری ��ه، از ��در���� 
����ص ������ ��� ا����ده ������.

ج ��ن از ��ر�� ��� و ��� ����.  ▪ در ��رت ا����ده از ��ت ���� و ����ن ��� ���، آ���� �� از ���
▪ ������د �� ��د �����ت ا���د��ه (���ا و ������) در ���ن ��ی ����� ��� ������� �� ��رت ����� 

��ار ����د.

و���� ��ی آ�� ���: 
��ا�� �����:

������ ���� �����ت در ر�� و ا���د آ�� ��� از 
��� از ���� ��ر���� ���� �����ی ا��.

��ا�� ����اری در ا���ر�� و ��ر��ه ��ی ��������: 
ر����  از  د�ر  و   ���  ���  �� در   ���� آ���� 
����اری ����. ��ر�� ��ی ����� ��� ا���� از ���ذ 
ا��  از  �� ��د   ����� و   ���� �� ������ی   ر���� 

��ر�� �� ��ای ������ ��ا���ی ا����ده ��د.
در ����م ا���م ���ژه ودر ��ا�� ������� ��ی و 
آ���� ��ار داده  ���� ����� �� �وی ���� ���ی 

��د �� از ا���د ��� ��ی آ��� ������ی ��د. 

ECO-FRIENDLY
AND SAFE

NO VOC

دو���ار ���� ����

FIRE 
PROOF

RESISTANT 
TO FROST

���و�� ��� در ��ا�� ���� و ����
(���وم در ��ا�� �� زد��)

 ���� ��
(���و�� ��� در ��ا�� ���� آ��)

WATER 
PROOF

PET 
FRIENDLY
دو���ار ���ا��ت

���و�� ��� در ��ا��
 ر���� و ��رد���

DOESN’T
BEND

EASY TO
KEEP CLEAN

��ون ��ب و ا����ج 
(���د�� و دا����� ���)

ا���ن �����ی آ��ن

RESISTANT
TO ACID

FADING 
RESISTANT

���وم در ��ا�� ����د�� 
(ر��� ����ار در ��ل ز��ن)

���وم در ��ا�� ا���

FLOOR HEAT
FRIENDLY

���وم در ��ا�� ����ی ��

BEST  QUALITY
ا����ده از ������ت آ�� و 
����� ����ب در �����
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 را����ی �����ن و ر�� 

آ����ی ��� �� ��� ���ع ر�� و ��ع �����ن ��ی ����� و در ����� ������ 
��ص در ���ی ������ن ��رد ا����ده ��ار �� �����، در ا�� ��� �� ر�� ��ی 

ا�����ارد و ���ه �����ن ��ی ����� آ��� �� ����.

 را����ی ر�� 

 را����ی �����ن

���� ���� ���ن و ����       �� د��ار ����     

����

ا��ا��

�و��

�����

���ه

�����

���وزه ای

����

����

���ه ای

ر��وم (���د��)

����

 ����ی

�����

����

�رد



آجر نسوز         



CodeNRT-180

نام محصول آجررستیک دستی نسوز شاموت کوچک

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

24

         نسوز

15



نام محصول

CodeNRTA-180

رستیک نسوز شاموت ابلق کوچک

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

2۱

رستیک          نسوز

16



نام محصول

CodeNR-180

آجرپالک نسوز رستیک دستی کوچک

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

24

رستیک          نسوز

17



CodeNRS-180

نام محصول آجر رستیک نسوز سفید کوچک

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

24

رستیک          نسوز

18



نام محصول

CodeNMR-180
آجررستیک نسوز مشکی قهوه ای کوچک

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

24

رستیک          نسوز

19



نام محصول

Code

آجررستیک دستی نسوز شاموت کوچک

رستیک          نسوز

NRT-290 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7.5*26*2.5 

43

۱6

20



نام محصول

CodeNR-260

آجرپالک نسوز رستیک دستی بزرگ

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7.5x26x3

43

۱6

رستیک          نسوز

21



نام محصول

CodeNMR-260
آجررستیک نسوز مشکی قهوه ای بزرگ

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7.5x26x3

43

۱6

رستیک          نسوز

22



نام محصول

CodeNR-150

آجرچهارگوش رستیک دستی نسوز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱5x۱5x2.5

39

۱0

رستیک          نسوز

23



CodeNMR-150

نام محصول آجرچهارگوش رستیک دستی 
مشکی قهوه ای

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱5x۱5x2.5

39

۱0

رستیک          نسوز

24



نام محصول

CodeNR-1015

آجرچهارگوش رستیک دستی نسوز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x۱5x2.5

57

۱0

رستیک          نسوز

25



CodeNMR-1015

نام محصول آجرچهارگوش رستیک دستی 
مشکی قهوه ای

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x۱5x2.5

57

۱0

رستیک          نسوز

26



نام محصول

CodeNR -1006

آجرچهارگوش رستیک دستی نسوز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x۱0x6

83

۱6

رستیک          نسوز

27



نام محصول

CodeNMR-1006

آجرچهارگوش رستیک دستی 
مشکی قهوه ای

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x۱0x6

83

۱6

رستیک          نسوز

28



نام محصول

CodeNRT-1006
آجرچهارگوش رستیک دستی شاموت

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x۱0x2.5

83

24

رستیک          نسوز

29



CodeNR-100

نام محصول آجرچهارگوش رستیک دستی نسوز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x۱0x2.5

83

24

رستیک          نسوز

30



CodeNRS-100

نام محصول آجر چهارگوش رستیک دستی سفید 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x۱0x2.5

83

24

رستیک          نسوز

31



نام محصول

CodeNMR-100

آجر چهارگوش رستیک دستی 
مشکی قهوه ای

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x۱0x2.5

83

24

رستیک          نسوز

32



CodeNRG

نام محصول آجر قزاقی کامل دستی نسوز سمیرم

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x20x5.5

50

۱0

رستیک          نسوز

33



نام محصول

CodeNMRG

آجر قزاقی کامل دستی نسوز 
مشکی قهوه ای

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x20x5.5

50

۱0

رستیک          نسوز

34



CodeNSB-320

نام محصول آجرسمیرم برجسته

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x32x2.5

38

24

پالک          نسوز

35



CodeNSBT-320

نام محصول آجرشاموت برجسته

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x32x2.5

32

24

پالک          نسوز

36



CodeNMB-321

نام محصول آجر برجسته مشکی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x32x2.5

32

24

پالک          نسوز

37



نام محصول

CodeNM-320

آجر پالک قهوه ای رندوم 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x32x2.5

38

24

پالک          نسوز

38



نام محصول

CodeNM-321

آجر پالک مشکی 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x32x2.5

38

24

پالگ          نسوز

39



CodeNM-322

نام محصول آجر پالک قهوه ای سوخته 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x32x2.5

38

24

پالک          نسوز

40



CodeNM-240

نام محصول آجر قهوه ای رندوم 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x24x2.5

62

30

پالک          نسوز

41



CodeNM-241

نام محصول آجر مشکی 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x24x2.5

62

30

پالک          نسوز

42



نام محصول

CodeNM-242

آجر قهوه ای سوخته 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x24x2.5

62

30

پالک          نسوز

43



نام محصول

CodeNS-320

آجر پالک نسوز سمیرم رندوم

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x32x2.5

38

24

پالک          نسوز

44



نام محصول

CodeNS-321

آجر پالک نسوز سمیرم سوخته

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x32x2.5

38

24

پالک          نسوز

45



CodeNS-322

نام محصول آجر پالک نسوز سمیرم تیره

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x32x2.5

38

24

پالک          نسوز

46



نام محصول

CodeNS-323

آجر پالک نسوز سمیرم متوسط

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x32x2.5

38

24

پالک          نسوز

47



CodeNS-324

نام محصول آجر پالک نسوز سمیرم روشن

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x32x2.5

38

24

پالک          نسوز

48



نام محصول

CodeNS-240

آجرپالک نسوز سمیرم رندوم

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x24x2.5

62

30

پالک          نسوز

49



نام محصول

CodeNS-241

آجر پالک نسوز سمیرم سوخته

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x24x2.5

62

30

پالک          نسوز

50



CodeNS-242

نام محصول آجر پالک نسوز سمیرم تیره

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x24x2.5

62

30

پالک          نسوز

51



نام محصول

CodeNS-243

آجر پالک نسوز سمیرم متوسط

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x24x2.5

62

30

پالک          نسوز

52



CodeNS-244

نام محصول آجر پالک نسوز سمیرم روشن

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x24x2.5

62

30

پالک          نسوز

53



CodeNMB-320

نام محصول آجر برجسته قهوه ای

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x32x2.6

32

24

پالک          نسوز

54



CodeNM-100

نام محصول آجرچهارگوش رندوم مشکی 
قهوه ای ساده 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x۱0x2.5

83

24

کف          نسوز

55



نام محصول

CodeNM-200

آجرچهارگوش رندوم مشکی 
قهوه ای ساده 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

20x20x2.5

23

9

کف          نسوز

56



CodeNS-100

نام محصول آجر رندوم ساده

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x۱0x2.5

83

24

کف          نسوز

57



نام محصول

CodeNS-200

آجر چهار گوش سمیرم رندوم

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

20x20x2.5

23

۱0

کف           نسوز

58



نام محصول

CodeNS-123

آجر کف 3 سانت بزرگ

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱2x24x3

3۱

۱0

کف           نسوز

59



CodeNS-125

نام محصول آجرکف 5.5 سانت بزرگ

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱2x24x5.5

3۱

5

کف          نسوز

60



نام محصول

CodeNSZ

آجر شش ضلعی نسوز 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

-----

25

۱0

کف           نسوز

61



نام محصول

CodeNML-551

آجر ال مشکی 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x)۱0+20(x3

۱5m

30

ال          نسوز

62



CodeNM -552

نام محصول آجر ال قهوه ای 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x)۱0+20(x3

۱5m

30

ال          نسوز

63



نام محصول

CodeNML- 701

آجر ال  مشکی 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x)۱0+20(x3

۱3m

20

ال          نسوز

64



CodeNML- 702

نام محصول آجر ال  قهوه ای 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x)۱0+20(x3

۱3m

20

ال          نسوز

65



نام محصول

CodeNSL- 551

آجر ال سمیرم سوخته

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x)۱0+20(x3

۱5

30

ال          نسوز

66



CodeNSL- 552

نام محصول  آجر ال سمیرم تیره

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x)۱0+20(x3

۱5

30

ال          نسوز

67



نام محصول

CodeNSL- 553

نام محصول آجر ال سمیرم 
متوسط

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x)۱0+20(x3

۱5

30

ال          نسوز

68



CodeNSL- 554

نام محصول  آجر ال سمیرم روشن

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x)۱0+20(x3

۱5

30

ال          نسوز

69



نام محصول

CodeNSL-701

آجر ال سمیرم سوخته

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x)۱0+20(x5

۱3

20

ال          نسوز

70



CodeNSL-702

نام محصول آجر ال سمیرم تیره

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x)۱0+20(x5

۱3

20

ال          نسوز

71



نام محصول

CodeNSL-703

آجر ال سمیرم متوسط

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x)۱0+20(x5

۱3

20

ال          نسوز

72



CodeNSL-704

نام محصول آجر ال سمیرم روشن

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x)۱0+20(x5

۱3

20

ال          نسوز

73



نام محصول

CodeNSL-7261

آجرتک رنگ تیز 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x)۱0+20(x6

۱3

8

ال          نسوز

74



CodeNSL-7262

نام محصول آجرتک رنگ تیز 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x)۱0+20(x6

۱3

8

ال          نسوز

75



نام محصول

CodeNSL-7263

آجرتک رنگ تیز 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x)۱0+20(x6

۱3

8

ال          نسوز

76



CodeNSL-7264

نام محصول آجرتک رنگ تیز 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x)۱0+20(x6

۱3

8

ال          نسوز

77



نام محصول

CodeNS-C8161

آجر لب گرد و لب تیز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

8x۱6

65

28

ابزار و ستون          نسوز

78



CodeNS-C8162

نام محصول آجر لب گرد و لب تیز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

8x۱6

65

28

ابزار و ستون          نسوز

79



نام محصول

CodeNS-C8163

آجر لب گرد و لب تیز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

8x۱6

65

28

ابزار و ستون          نسوز

80



CodeNS-C8164

نام محصول آجر لب گرد و لب تیز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

8x۱6

65

28

ابزار و ستون          نسوز

81



نام محصول

CodeNS-8161

آجر لب گرد و لب تیز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x۱5

78

30

ابزار و ستون          نسوز

82



CodeNS-8162

نام محصول آجر لب گرد و لب تیز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x۱5

78

30

ابزار و ستون          نسوز

83



نام محصول

CodeNS-8163

آجر لب گرد و لب تیز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x۱5

78

30

ابزار و ستون          نسوز

84



CodeNS-8164

نام محصول آجر لب گرد و لب تیز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x۱5

78

30

ابزار و ستون          نسوز

85



نام محصول

CodeNSP-2350

آجر دورستون 30

ابزار و ستون          رسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

 5/5 - قطر 33

5عددهردور

۱2

86



نام محصول

CodeNSP-3350

آجردور ستون 40 تک رنگ

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

 5/5 - قطر 33

7

20

ابزار و ستون          نسوز

87



CodeNSP-4350

نام محصول آجر دورستون 50

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5/5

8

۱2

ابزار و ستون          رسی

88



نام محصول

CodeNSPS-701

آجر پا ستون سمیرم سوخته

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5/5

8

24

ابزار و ستون          نسوز

89



CodeNSPS-702

نام محصول آجر پا ستون سمیرم تیره

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5/5

8

24

ابزار و ستون          نسوز

90



نام محصول

CodeNSPS-703

آجر پا ستون سمیرم متوسط

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5/5

8

24

ابزار و ستون          نسوز

91



CodeNSPS-704

نام محصول آجر پا ستون سمیرم روشن

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5/5

8

24

ابزار و ستون          نسوز

92



نام محصول

CodeNSPS-551
آجر پا ستون سمیرم سوخته

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5

8

24

ابزار و ستون          نسوز

93



CodeNSPS-552

نام محصول  آجر پا ستون سمیرم تیره

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5

8

24

ابزار و ستون          نسوز

94



نام محصول

CodeNSPS-553
آجر پا ستون سمیرم تیره

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5

8

24

ابزار و ستون          نسوز

95



CodeNSPS-554

نام محصول آجرپاستون 5.5 سانت سمیرم تک رنگ

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

قطر 43

8

24

ابزار و ستون          نسوز

96



نام محصول

CodeNSS-701

آجرسرستون 7 سانت سمیرم تک رنگ

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

قطر 43

8

۱8

ابزار و ستون          نسوز

97



CodeNSS-702

نام محصول آجرسرستون 7 سانت سمیرم تک رنگ

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

قطر 43

8

۱8

ابزار و ستون          نسوز

98



نام محصول

CodeNSS-703

آجرسرستون 7 سانت سمیرم تک رنگ

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

قطر 43

8

۱8

ابزار و ستون          نسوز

99



CodeNSS-704

نام محصول آجرسرستون 7 سانت سمیرم تک رنگ

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

قطر 43

8

۱8

ابزار و ستون          نسوز

100



نام محصول

CodeNSS-551

آجرسرستون 5.5 سانت سمیرم تک رنگ

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

قطر 43

8

۱8

ابزار و ستون          نسوز

101



CodeNSS-552

نام محصول آجرسرستون 5.5 سانت سمیرم تک رنگ

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

قطر 43

8

۱8

ابزار و ستون          نسوز

102



نام محصول

CodeNSS-553

آجرسرستون 5.5 سانت سمیرم تک رنگ

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

قطر 43

8

۱8

ابزار و ستون          نسوز

103



CodeNSS-554

نام محصول آجرسرستون 7 سانت سمیرم تک رنگ

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

قطر 43

8

۱8

ابزار و ستون          نسوز

104



نام محصول

CodeNSK-320

آجر کرکره ای رندوم 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

3.3x2.5x32

70

48

ابزار و ستون          نسوز

105



CodeNSBK-320

نام محصول آجر کرکره ای برجسته سمیرم رندوم

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

3.3x2.5x32

70

48

ابزار و ستون          نسوز

106



CodeNMBK-322

نام محصول آجر کرکره ای برجسته قهوه ای رندوم

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

3.3x2.5x32

70

48

ابزار و ستون          نسوز

107



نام محصول

CodeNMBK-321

آجر کرکره ای برجسته مشکی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

3.3x2.5x32

70

48

ابزار و ستون          نسوز

108



نام محصول

CodeNDS-240

آجردکوراتیو نسوز سفید رندوم 
سالم و پازل

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x24

6۱

30

دکوراتیو          نسوز

109



CodeNMD-240

نام محصول آجر دکوراتیو نسوز مشکی و 
قهوه ای سالم و پازل

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

2.5x24x5.5

6۱

30

دکوراتیو          نسوز

110



CodeNTD-770

نام محصول آجر دکوراتیو شاموتی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x7

۱56

72

دکوراتیو          نسوز
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نام محصول

CodeNDS-770

آجر دکوراتیو سفید

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x7

۱56

72

دکوراتیو          نسوز

112



CodeNDK-320

نام محصول  آجر دکوراتیو کرکره ای رندوم

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

3.3x2.5x32

70

48

دکوراتیو          نسوز

113



CodeND-100

نام محصول آجر دکوراتیو چهارگوش سمیرم

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x۱0

83

36

دکوراتیو          نسوز

114



نام محصول

CodeNDS-100

آجر دکوراتیو چهارگوش سفید

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x۱0

83

48

دکوراتیو          نسوز

115



نام محصول

CodeND-240

آجردکوراتیو نسوز رندوم سالم و پازل 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x24

6۱

30

دکوراتیو          نسوز

116



پوشش سقفی



CodeP

نام محصول سقف های پلیمری نیک

سایز )سانتی متر(

تعداد در هر بسته

رنگ بندی: 

30x40

6 عدد

 طوسی و اخرایی

سقف های پلیمری       پوشش سقفی

118



سقف های پلیمری       پوشش سقفی

نام محصول

CodeP

پنل تایل

سایز )سانتی متر(

تعداد در هر بسته

رنگ بندی: 

30x40

9 عدد

 طوسی و اخرایی

119



آجر  رسی



نام محصول

CodeNGH-201

آجرطرح هلندی قرمز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

45

طرح دار          رسی
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نام محصول

CodeNGH-202

آجرطرح هلندی گلبهی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

45

طرح دار          رسی

122



CodeNGH-203

نام محصول آجرطرح هلندی پوست پیازی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

45

طرح دار          رسی

123



CodeNGHM

نام محصول آجرطرح هلندی مشکی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

45

طرح دار          رسی

124



CodeNG-10200

نام محصول آجر قزاقی کامل زرد 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x20x5.5

53

۱0

قزاقی          رسی

125



نام محصول

CodeNG-10201

آجر قزاقی کامل قرمز

پالک          رسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x5.5

53

20

126



CodeNG-55200

نام محصول  آچر قزاقی نیمه زرد 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x20x5.5

53

۱0

قزاقی          رسی

127



نام محصول

CodeNG-55201

آجر نیمه قزاقی قرمز

پالک          رسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x5.5

53

20

128



CodeNGG-201

نام محصول آجرطرح قزاقی قرمز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

45

طرح دار          رسی

129



CodeNGG-202

نام محصول آجرطرح قزاقی گلبهی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

45

طرح دار          رسی

130



نام محصول

CodeNGG-203

آجرطرح قزاقی پوست پیازی

طرح دار          رسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

45

131



CodeNGK-20550

نام محصول آجرپالک کوچک سنتی زرد

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

20x5.5x3

73

40

پالک          رسی

132



نام محصول

CodeNGK-20551

آجرپالک کوچک سنتی قرمز

پالک          رسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

20x5.5x4

73

40

133



نام محصول

CodeNGK-20553

آجرپالک کوچک سنتی پیازی

پالک          رسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

20x5.5x6

73

40

134



CodeNGMK-20551

نام محصول آجرپالک کوچک سنتی مشکی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

20x5.5x3

73

40

پالک          رسی

135



CodeNGB-20550

نام محصول آجرپالک بزرگ سنتی زرد

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

25x8x3

43

20

پالک          رسی

136



نام محصول

CodeNGB-20551

آجرپالک بزرگ سنتی قرمز

پالک          رسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

25x8x3

43

20

137



CodeNGB-20552

نام محصول آجرپالک بزرگ سنتی گلبهی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

25x8x3

43

20

پالک          رسی

138



نام محصول

CodeNGB-20553

آجرپالک بزرگ سنتی پیازی

پالک          رسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

25x8x3

43

20

139



نام محصول

CodeNGR-221

آجرپالک رسی قرمز

پالک          رسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x22x2

67

45

140



CodeNGR-222

نام محصول آجرپالک رسی گلبهی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x22x2

67

45

پالک          رسی

141



نام محصول

CodeNGR-223

آجرپالک رسی پوست پیازی

پالک          رسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x22x2

67

45

142



نام محصول

CodeNGR-301

آجرپالک رسی قرمز

پالک          رسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x30x2

4۱

30

143



CodeNGR-302

نام محصول آجرپالک رسی گلبهی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x30x2

4۱

30

پالک          رسی

144



نام محصول

CodeNGR-303

آجرپالک رسی پوست پیازی

پالک          رسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x30x2

4۱

30

145



CodeNG-2000

نام محصول آجرچهارگوش خطایی زرد 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

20x20x2.5

23

6

کف          رسی

146



نام محصول

CodeNG-2001

آجرچهارگوش خطایی قرمز 

کف          رسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

20x20x2.5

23

6

147



CodeNG-2003

نام محصول آجرچهارگوش خطایی پیازی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

20x20x2.5

23

6

کف          رسی

148



نام محصول

CodeNGR-2001

آجرچهارگوش رسی قرمز

کف          رسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

2.5x20x20

23

۱2

149



CodeNGR-2002

نام محصول آجرچهارگوش رسی گلبهی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

20x20x3

23

۱2

کف          رسی

150



نام محصول

CodeNGRL-5201

آجر ال رسی قرمز

طرح دار          رسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x۱0+2x3

۱5 در متر طول

30

151



CodeNGRL-5202

نام محصول آجر ال رسی گلبهی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x۱0+2x3

۱5 در متر طول

30

ال          رسی

152



نام محصول

CodeNGTM-302

آجرپالک رسی طرح ترمو قهوه ای

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

7x30x2

4۱

30

طرح دار          رسی

153



نام محصول

CodeNGD-201

آجردکوراتیو سالم و پازل قرمز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20

73

45

دکوراتیو          رسی

154



نام محصول

CodeNGD-202

آجردکوراتیو سالم و پازل گلبهی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20

73

45

دکوراتیو          رسی

155



CodeNGD-203

نام محصول آجردکوراتیو سالم و پازل پوست پیازی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20

73

45

طرح دار          رسی

156



CodeNRR-M

نام محصول آجرپالک طرح پتینه مشکی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

45

طرح دار          رسی

157



نام محصول

CodeNRR-S

آجرپالک طرح پتینه سفید

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

45

طرح دار          رسی

158



CodeNRR-Y

نام محصول آجرپالک طرح پتینه یشمی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

45

طرح دار          رسی

159



نام محصول

CodeNRR-F

آجرپالک طرح پتینه فیروزه ای

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.5

73

45

طرح دار          رسی

160



CodeNGS-261

نام محصول آجرپالک طرح سنتی قرمز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

6x26x2

53

27

طرح دار          رسی

161



نام محصول

CodeNGS-262

آجرپالک طرح سنتی گلبهی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

6x26x2

53

27

طرح دار          رسی

162



CodeNGS-263

نام محصول آجرپالک طرح سنتی پوست پیازی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

6x26x2

53

27

طرح دار          رسی

163



آجر سیمانی



CodeNC-100 G

نام محصول آجر چهار گوش سیمانی طوسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x۱0x2

83

30

          آجر سیمانی

165



نام محصول

CodeNC-100 B

آجر چهار گوش سیمانی مشکی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x۱0x2

83

30

          آجر سیمانی

166



CodeNC-100 R

نام محصول آجر چهار گوش سیمانی قرمز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

۱0x۱0x2

83

30

          آجر سیمانی

167



CodeNC-5520 R

نام محصول پالک سیمانی قرمز

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

5.5x20x2.2

73

45

آجر سیمانی         

168



ملزومات آجر



CodeMblack

نام محصول پودر بند کشی مشکی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

پاکت 20 کیلویی

--

--

پودر بندکشی       ملزومات آجر

170



نام محصول

CodeMwhite

پودر بندکشی سفید

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

پاکت 20 کیلویی

--

--

پودر بندکشی       ملزومات آجر

171



CodeMRed

نام محصول پودر بندکشی اخرائی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

پاکت 20 کیلویی

--

--

پودر بندکشی       ملزومات آجر

172



نام محصول

CodeMgray

پودر بند کشی طوسی

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

پاکت 20 کیلویی

--

--

پودر بندکشی       ملزومات آجر

173



CodeMbrown

نام محصول پودر بند کشی قهوه ای

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

پاکت 20 کیلویی

--

--

پودر بندکشی       ملزومات آجر

174



نام محصول

CodeH-3

هولدر سه پر

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

بسته ۱00 عددی

--

--

صلیب       ملزومات آجر

175



CodeH-4

نام محصول هولدر چهارپر

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

بسته ۱00 عددی

--

--

صلیب       ملزومات آجر

176



نام محصول

Codeخاک نسوز

خاک نسوز و ملزومات 

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

یک کیلو

--

20کیلویی

خاک نسوز       ملزومات آجر

177



CodeSLP-5345

نام محصول کنستانتره )نانو( 
جهت آب گریزی نما

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

یک لیتر

--

--

نانو       ملزومات آجر

178



نام محصول

CodeRZ

رزین

سایز )سانتی متر(

۱cm تعداد در ۱ متر مربع با بندکشی

تعداد در هر بسته

یک لیتر

--

--

رزین       ملزومات آجر
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