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ر کشووور ایران با تاریو و تمدن کهد در هنر و عوون ب و برخوردار  اا  خای

باا با عنوان بستر  مناسب برا  عن ب کاشی       متنابهی اا مواد اولیه، اا دیر

اسووبت تولید کاشووی سوورامیای در اید سوورامید اا  و سوورامیم محرب بود 

سیار مراحل  شها  اولیه  ب سال قبل اا میالد   425٢ابتدایی اا حدود  و با رو

کاشوووی          بدار،  ید انواج هارها  ل ا با تول غاا     مسووویا  نا ه ها  تزیینی و می

 تاسبشد 

ادگی و اشووو ه   خورشوووید و    باال و مقاومب دربرابر یو   مقاومب فیزیای   

سرامیم، باعث شد  اید محصول پس اا گذشب        همچنید ضدحریق بودن 

اا  ایباسهنوا به عنوان اعلی ترید گزینه اهب پوشش و  سالیان متماد ،

ااامله هشوووازخانه، حما  و سووورویس  ،قسووومب ها  مفتلا سووواختمان

ها  نما  سووواختمان، گلفانه و حو بهداشوووتی، حیاپ، پارکین  و حتی 

 .محرب باشد تزئینی،

بیش اا د  سال سابقه در امینه هماار   با شرکت هامون سپهر اسپادانا

شی با کارخانه اات م تبر و پفش انواج مفتلا  سرامیم،  کا افتفار دارد  و 

با بهر  گیر  اا کارشناسان خبر  خود و تجربه   شناسایی بااارها  فروش 

در خدمب تامید کنندگان، فروشووندگان و شوورکتها  سوواختمانی  مفتلا، 

شدت  سب در کنار       مربوطه با صوالتی با قیمب منا علی ما ارائه   مح هدف ا

کیفیب باال و شوورایط وی     فروش، اهب رضووایتمند  بیشووتر مشووتریان 

سب  شتر  که امیدواریم با تالش هرچه عزیز ا گامی در تحقق اید امر مهم  بی

 .مبرداشته باشی

 



  

   

      

  

 محصوالت

  کاشی و سرامیک  نایین  

 کاشی و سرامیک امپایر 

 کاشی و سرامیک  ارس 

 کاشی و سرامیک  آریانا 

 صبا کاشی بروجن 

 صباکاشی عسگران 

 



  

 و اندازه بر اساس سبک

 4٣٢*42٢ طرب فرش سایز  

  ٦٢*42٢و  ٣٢*٣٢ نانو پولیش سایزها  

  4٢*42٢و  ٩٢*٣٢و  ٩٢*٦٢و  ٩٢*٩٢ دکور سایز ها 

   متنوجرستیم  در سایزها 

 طرب سن  در سایزها  متنوج 

  ٩٢*42٢و  2٢*42٢ طرب چوب و اایگزید پارکب در سایزها 

 ٩٢*٣٢و 

  ٦٢*42٢و  ٦٢*٦٢ شوگر افاب در سایزها 

  ر اساس کاربرد:ب

 سرامیم و کاشی دیوار -سرامیم کا 

  را  پله و دیوار پارکین  ونما  

  حیاپ و محوطه بید کابینبکا 

  دیوار حما  و سرویس بهداشتی و هشازخانه 

  کا حما  و سرویس بهداشتی 

 

 میتوانید به محصوالتمشاهده برای کسب اطالعات بیشتر و  ◄

فرمایید و یا  مراجعه  www.kavantile.comسایت ما به نشانی 

رتباط در ا 082-88782380-88   های با شماره با کارشناسان ما

       باشید.

http://www.kavantile.com/

