
قیمت نقدی محصوالت نمای سنگ اروند جھت نمایندگی 

قیمت (ه.ت)واحدابعادنام تجاریردیف
رنگیسفید

80110متر مربع60*40نمای پرنس1
80110متر مربع60*40 مینیاتور2
80110متر مربع60*40 سنگ چین منظم3
80110متر مربع60*40نمای سنگ چین نامنظم4
80110متر مربع60*40نمای سنگ چین پازلی5
80110متر مربع60*40نمای رودخانھ6
80110متر مربع60*40نمای کیت کا7
80110متر مربع60*40نمای بادبر8
80110متر مربع60*40 آجر نمای ترکیبی9

80110متر مربع70*40نمای نگین10
80110متر مربع70*40نمای الیا11
80110متر مربع70*40نمای رئال12
80110متر مربع60*40نمای مینیاتور13
80110متر مربع60*40نمای گرونا14
80110متر مربع40*40نمای گرونا15
100125متر مربع45*45نمای موج16
100125متر مربع45*45نمای گل آفتاب گردان17
90110متر مربع 30*20 45*20 60*20نمای دکوراتیو موج18

100125متر مربع50*20   25*20نمای سیترین19

100125متر مربع40*40نمای دماوند20
100125متر مربع40*40نمای الماسی21
90120متر مربع60*30سنگ قیجی22
100125متر مربع60*30نمای حصیری23
100125متر مربع45*10نمای درنا24
100125متر مربع45*10نمای دنا25
100125متر مربع60*12نمای دکور26
100125متر مربع45*10نمای سھند27
100125متر مربع45*10نمای سبالن28
100125متر مربع45*13نمای دراک29
100125متر مربع45*15نمای تفتان30
100125متر مربع45*10نمای اپال31
100125متر مربع25*25نمای پرنیان32
100125متر مربع15*15کتیبھ در طرح ھای مختلف33
100125متر مربع20*20،20*10 نقش برجستھ  در طرح ھای مختلف34
130160متر مربع20*6 آجر فخاری35
3035واحد90*10سنگ ابزار ناودونی36
3035واحد120*14سنگ ابزار  منبت37
3035واحد100*15سنگ ابزار  ورساچ38
3035واحد120*15سنگ ابزار  ورساچ39
3035واحد120*15سنگ ابزار  ساده40
3035واحد100*15سنگ ابزار گل لوتوس41
3035واحد120*15سنگ ابزار  طرح چوب 421
3035واحد120*15سنگ ابزار  طرح چوب 432
6070واحد90*50نمای اکسپوز44



قیمت نقدی محصوالت موزائیک سنگ اروند جھت نمایندگی 

ابعادنام تجاریردیف

قیمت (ه.ت) - متر مربع

طوسی 
سفید

قرمز، کرم، 
،نسکافھ ای باز

زرد،مدادی، 
شکالتی،فیروزه 

ای

موزاسرا 
تک رنگ

موزاسرا 
دو رنگ

406570858085*40طنابی1
406570858590*40گرونا2
2085708595100*20خطیبی3
208570859095*10چرمی4
406570858085*40چرمی ساده5
406570858085*40چرمی قاب دار6
406570858085*40چرمی خورسیدی7
406570858085*40صاف ساده8
406570858085*40واش بتن خورشیدی9
406570858085*40سیستان10
406570858085*40شبستان11
406570858585*40قلبھ ای براق12
406570858085*40کویر13
406570858085*40شطرنجی14
306570858085*30خورشیدی براق15
306570858085*30حصیری16
306570858085*30حصیری خورشیدی17
307580908590*30سایھ روشن18
507075858590*50طنابی19
407580908590*60پارسھ 20
407580908590*60رسوبی21
407580908590*60گرونا22
457580908792*45ونوس23
7580908590تعداد در متر مربع 7.2شش گوش روژین24
85901008590تعداد در متر مربع 21اورانوس25
858590تعداد در متر مربع 16نامنظم کف رنگارنگ26
10095100تعداد در متر مربع 55موزائیک راھوار رنگارنگ27
130115120تعداد در متر مربع 100موزائیک کوبیک رنگارنگ28



قیمت نقدی محصوالت مبلمان شھری سنگ اروند جھت نمایندگی

قیمت (ه.ت) - واحدابعاد cmنام تجاریردیف
رنگ یا نانوسفید

650700قطر 80میز گرد دو تکھ1
120500550نیمکت حالل پایھ  تکی 2
120560620نیمکت حالل پایھ دوبل 3
100350400نیمکت/میز تخت  کوچک طول 100 با  پایھ تکی4
120430480نیمکت/میز تخت  متوسط طول 120 با پایھ تکی5
150600650نیمکت/میز تخت  بزرگ طول 150 با پایھ تکی6
100400450نیمکت/میز تخت  کوچک طول 100 با پایھ دوبل7
12500550نیمکت/میز تخت  متوسط طول 120 با پایھ دوبل8
150680730نیمکت/میز تخت  بزرگ طول 150 با پایھ دوبل9

120750800نیمکت انگلیسی کمر دار 7 تکھ + (پک پیچ و مھره)10

11
ستون رومی گرد ارتفاع 290 سانت ھمراه با پایھ ستون و سرستون   ( 

قابلیت کاھش یا افزایش ارتفاع)
26002800  قطر داخلی 35

ستون رومی ھالل ارتفاع 290 سانت ھمراه با پایھ ستون و سرستون  12
(قابلیت کاھش یا افزایش ارتفاغ)

13001400شعاع داخلی 17.5

800900  قطر داخلی 11ستون رومی گرد ارتفاع 209 سانت ھمراه با پایھ ستون و سرستون13

400450 شعاع داخلی 5.5ستون رومی ھالل ارتفاع 209 سانت ھمراه با پایھ ستون و سرستون14

300350عرض 30ستون رومی تخت ارتفاع 192سانت ھمراه با پایھ ستون و سرستون15

5300350*80*30 | 8*40*40ایستگاه صراحی کامل 6 تکھ16
10110120*16گوی صراحی17
127580*12*70ستون صراحی ساده18
127585*12*70ستون صراحی رخ19
128085*12*70ستون صراحی گرد20
11100105*11*100ستون صراحی ساغر21
157580*50ستون صراحی ژاکلین22
903540*15رویھ صراحی (ھندل صراحی)22
904045*20رویھ صراحی (ھندل صراحی)23
346570*79ستون صراحی رویال24
6595100*98پرچین / نرده صراحی 25
478590*90پرچین / نرده نارون26
558590*90پرچین / نرده جنگلی27
558590*83پرچین / نرده حصار28
6595100*98پرچین / نرده آبنوس29
558595*80پرچین / نرده المپیک30
7095100*100پرچین / نرده صنوبر30
7095100*100پرچین / نرده اسکار31
94500500*53گلدان گالسکھ32
3033گلدان اشک کوچک33
قطر دھنھ باال 64 ، قطر گلدان کالسیک گرد نوع 1 ارتفاع 3450

دھنھ پایین 36
400500

قطر دھنھ باال 64 ، قطر گلدان کالسیک گرد نوع 2 ارتفاع 3550
دھنھ پایین 36

450580
450500دھنھ 40 ارتفاع 80گلدان بشکھ36
50200250*47*47گلدان شھری مربع37
50300350*100*45گلدان شھری مستطیل38



50460500*100*46فالور باکس بزرگ39
87080*40*40گلدان سطحی کاکتوس40
206070*20*20گلدان مربعی غزل41
30120150*80*30گلدان مستطیل ورساچ42
402525*38کنار باغچھ پرده ای43
502830*30کنار باغچھ محرابی44
503335*30کنار باغچھ فیل45
502835*30کنار باغچھ غو46
502835*30کنار باغچھ تاج47
572835*33کنار باغچھ طرح چوب ایستاده481

262835*50کنارباغچھ طرح چوب ایستاده492
351620*15کنار باغچھ طرح چوب گرد50
552427*15کنار باغچھ آجری  کوتاه52
503033*25کنار باغچھ آجری متوسط53
553843*30کنار باغچھ آجری بلند54
8090مربع 80 سانتیدور درختی (چھار تکھ کامل)55
68 20 سانتیرابط دور درختی56
1002530-90 سنگ ابزار ھای مختلف 90 و 100 سانتی57
1203033سنگ ابزار 120 سانتی58
553335*30آب راه59
554045*45آب چک60
50200250*50سنگ روشویی61
252527*58پا62



قیمت نقدی محصوالت مجسمھ و کتیبھ سنگ اروند جھت نمایندگی 

قیمت (ه.ت) - واحدابعاد cmنام تجاریردیف
رنگ یا نانوسفید

605060*40کتیبھ بسم اللھ1
605060*40کتیبھ ان یکاد2
110430460*30تندیس جمشید3
110350380*30تندیس مربم مقدس4
828595*27مجسمھ سرباز کوچک5
69130145*33مجسمھ سرباز 6
120260280*50مجسمھ سرباز7
186750850*87مجسمھ سرباز بزرگ8
120300350*60مجسمھ فروھر9

70175185*50مجسمھ داریوش کبیر10
70175185*50مجسمھ شیر بالدار11
297080*44سگ دکوری12

307080*43میمون دکوری13

85135145*75الکپشت بزرگ14

40200230*95تمساح بزرگ15

407080*40سر شیر16
5095105*100کتیبھ گلدان عمودی17
10095105*50کتیبھ گلدان افقی18


