
نشریه دیجیتال شماره 54 سرامیک و ساختمان

برای مشاهده کاتالوگ باید نرم افزار Adobe Acrobate را نصب نمایید.

http://ceramiist.blogfa.com/page/cs54
http://www.ceramic-sakhteman.ir
https://cafebazaar.ir/app/com.adobe.reader
https://cafebazaar.ir/app/com.adobe.reader
https://cafebazaar.ir/app/com.adobe.reader
https://cafebazaar.ir/app/com.adobe.reader


در شماره 54 نشریه سرامیک و ساختمان  چه مطالبی را می یابید؟

جنگ اکراین و صنعت کاشی

افزودنی صنعت کاشی

در دوران تورم  چه باید کرد

ریزساختار لعاب مات

نشریه شماره 54

سوخت هیدروژن و کاشی

https://cafebazaar.ir/app/com.adobe.reader
https://cafebazaar.ir/app/com.adobe.reader
https://cafebazaar.ir/app/com.adobe.reader
http://ceramiist.blogfa.com/post/497
https://www.instagram.com/favania_slab/
http://ceramic-sakhteman.blogfa.com/post/516
http://ceramiist.blogfa.com/page/cs54
http://ceramiist.blogfa.com/page/cs54
http://ceramiist.blogfa.com/page/cs52
http://ceramic-sakhteman.blogfa.com/post/516
http://ceramiist.blogfa.com/page/cs54
https://youtu.be/zH_ZXDcNpkI
http://ceramiist.blogfa.com/page/cs54
http://ceramiist.blogfa.com/page/cs52
https://youtu.be/zH_ZXDcNpkI
http://ceramiist.blogfa.com/page/cs54


فرصت هایی که نباید از دست 
برود

معماری ایرانی

خاصیت ضد میکروبی نقره در 
صنعت کاشی و سرامیک

مشخصات جوهر و شید رنگی در 
کاشی

لینک های مرتبط

اثر افزودنی CMC  و STPP بر 
رفتار رئولوژیکی لعاب کاشی

نقره ضد باکتری در صنعت لعاب

در شماره 54 نشریه سرامیک و ساختمان  چه مطالبی را می یابید؟

جهت مشاهده مطالب از سایت روی لینک هر مطلب کلیک کنید.
برای مشاهده کامل مقاالت لطفًا نسخه فیزیکی نشریه را تهیه بفرمایید.  تلفن تماس 44487812 الی 4

سایت سرامیک و ساختمان

وبالک خبری سرامیک و ساختمان

کاتالوگ شرکت های کاشی

نشانی دفتر نشریه

آپارات نشریهفیسبوک نشریه

تلگرام نشریهاینستاگرام نشریه

یوتیوب نشریه

فروش محصوالت نصب کاشی

برندهای برتر کاشی و سرامیک

خدمات نشریه اشتراک نشریه 

ماشین آالت و مواداولیه کاشی

چسب کاشی کاپا
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مقاله در خصوص جوهر

Colorobbia نوآوری های شرکت

گزارش نمایشگاه سانسر

آشنایی با کاشی ایرانی

لینک های مرتبط

گزارش نمایشگاه یونیسرا

مقاالت تخصصی در زمینه کاشی

در شماره 54 نشریه سرامیک و ساختمان  چه مطالبی را می یابید؟

جهت مشاهده مطالب از سایت روی لینک هر مطلب کلیک کنید.
برای مشاهده کامل مقاالت لطفًا نسخه فیزیکی نشریه را تهیه بفرمایید.  تلفن تماس 44487812 الی 4

سایت سرامیک و ساختمان

وبالک خبری سرامیک و ساختمان

کاتالوگ شرکت های کاشی

نشانی دفتر نشریه

آپارات نشریهفیسبوک نشریه

تلگرام نشریهاینستاگرام نشریه

یوتیوب نشریه

فروش محصوالت نصب کاشی

برندهای برتر کاشی و سرامیک

خدمات نشریه اشتراک نشریه 

ماشین آالت و مواداولیه کاشی

چسب کاشی کاپا
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وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

فاوانیا تولید کننده انواع کاشی اسلب سایز بزرگ در ایران

آدرس : جردن خیابان سعیدی پالک ۱۰واحد۲۰   تلفن:۲۲۰۲4۶۹۰

اینستاگرام فاوانیاتلفن: ۰۲۱-7۹3۶۲۰۰۰
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وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

سرامیک نقش یزد

کارخانه: یزد، بلوار جمهوری، جنب بانک سپه، ساختمان پرایم

تلفن: ۲- ۰35-35۲83۹4۱

http://ceramiist.blogfa.com/post/497
http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
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وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول
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اینستاگرام سرامیک و ساختمان
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اینستاگرام کاشی پارس

تلگرام کاشی پارس

وب سایت کاشی پارس

تلفن: ۰۲۱-۲۲883447

کاشی پارس

وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

روکاسرام

۰۲۱4۱۰5۱۰۰۰ - اینستاگرام

روکاسرامروکاسرام

اینستاگرام کاشی فرما

تولید انواع کاشی و سرامیک

کاشی فرما
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وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

اینستاگرام کاشی اسپرینگ

۲۶3۰4873-۲۶3۰4878

وب سایت کاشی اسپرینگ

تلفن: ۰۲۱-۲۲3۰۱۰7۰

Mirak_Ceramic جهانی از نیروی زندگی در خانه شما

اینستاگرامتلفن: ۰۲۱-۲۲33۲4۲۱

کاشی اسپرینگ

میراک سرامیکمیراک سرامیک
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وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

اینستاگرام کاشی پرنیان

انواع کاشی و سرامیک لوکس

وب سایت کاشی پرنیان

تلفن: ۰۲۱-۲۲3۱۹۰۰۰

کاشی پرنیان

collection.tile  A collection of the best
Ceramic Tiles

اینستاگرامتلفن:8- ۰۲۱-۲۶3۱8۶3۶

کاشی کلکسیونکاشی کلکسیون
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وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

کاشی نگارستان

اینستاگرام کاشی نگارستان

وب سایت کاشی نگارستان

تلفن: ۲۲3۰۶5۰4-۲۲3۰۶5۲8

انواع کاشی دکوری و کتینگ

FIROOZEHTILE کاشی فیروزه

www.firoozehtile.comاینستاگرام

کاشی فیروزهکاشی فیروزه
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وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

کاشی زهره

وب سایت کاشی زهرهاینستاگرام کاشی زهره

تلفن: ۰5۱-38۰۹۹ پرسالن نانوپولیش 8۰-8۰

www.parsspantile.com ایده ای برتر، خالقیتی متفاوت

۲۶3۲۲7۹7-۰۲۱تلفن: ۰۲۱-۲۶3۲۲738

پارس اسپانپارس اسپان
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وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

وب سایت کاشی سرو اینستاگرام کاشی سرو مهریز

تلفن: ۰35-۹۱۰۰۲۰۲5 تولید انواع کاشی و سرامیک

کاشی سرو

تلفن: ۰3۱-4۶۲۶۱۲5۱ تلفن: ۰3۱4۶۲۶۱۲57

info@romaktile.comوبسایت کاشی روماک

کاشی روماک
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http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
https://www.instagram.com/sarvtile/
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وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

گلدن لئون

کفشور و تایل استیل

۰۲۱-888۰55۱4-888۰۲48۹ 

بازرگانی ناصری

۰۹۱37575۹۶3 - ۰۹۱۲5455854

۰35-37۲8۲48۱-3

شرکت شیمیایی بهداششرکت شیمیایی بهداش

شیمیایی بهداش

۰۲۱-47۶۹53۰4-47۶۹53۰۹

رنگدانه های سرامیکی گهرفامرنگدانه های سرامیکی گهرفام

رنگدانه های سرامیکی گهرفام

۰35-37۲7۲448-37۲7۲۱7۶
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https://goldenleon.net/
https://www.instagram.com/goldenleon_org/
https://www.instagram.com/naseri_tradingcompany/
https://www.instagram.com/naseri_tradingcompany/
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وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

اس آر اس پارسشیمی فر ایران

اس آر اس پارس 377748۲۱-۰۲۶وب سایت شیمی فر ایران

تلفن: 7- ۲۶۲۱۲7۶۶-۰۲۱تلفن: ۰۲۱-88755۰۰4

کاشی آرچیک -۰۹۱35۲۰۶33۰وب سایت کانی فراور توس

تلفن:۹- 38۲۶5557-۰8۱تلفن: 7- ۰5۱-37۶۶4۲4۶

کاشی آرچیککانی فراور توس
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تلفن: ۰۲۱-۲۲8۶۶۶۰4

تلفن: ۰35-35۲84838

ماشین آالت تولید آجر

صنعت کاشی، چینی و ..

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۶۱5۶4

تلفن: ۰35-35۲44384

سیستم بازیافت انرژی

ماشین آالت و مواد اولیه

Poppi پوپی

پارسیان سرام صنعت ایساتیس

Bedeschi بدسچی

ایران سینکوزا

وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

https://www.poppi.it/
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ساب کویر صنعت یزد- اسدی بازرگانی نوآوران مریم

۰۹۱۲3378۰۰۰۰ - ۰35-384۱۰۰84 تلفن:۰۹۱33555537

ساب کویر صنعت یزدبازرگانی نوآوران مریم

وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

TORRECID

تلفن: ۰۲۱-88۶58۹8۹

 Toros وب سایت کاشی مریم

تلفن: 7- ۰35-3۲37۲۱4۲

کاشی مریم  میبد

http://www.kimiaceramtile.com
file:
file:
file:
http://www.edinggroup.com/
mailto:sabsanat%40hotmail.com?subject=
file:
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http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
http://www.tooskaceramic.com
http://www.torrecid.com/
http://tooskaceramic.com/
http://www.maryamtile.ir
http://www.maryamtile.ir


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

تجهیزات کمکی کاشیکاری پروفاب

تلفن: ۰۹۱۲۰44۹4۰5

نانو خمیر بندکشی

۰۲۱-۶54۲34۰۰-5۰۰-۶۰۰

تجهیزات نصب کاشی

وب سایت کاشی امیناینستاگرام کاشی امین میبد

تلفن:۲۰- 3۲374۱۱۶-۰35تلفن: ۰35-3۲374۱۰۰-3

کاشی امین میبد

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
https://www.proofab.com/
https://www.bprofix.com/
https://www.proofab.com/
https://www.bprofix.com/
https://www.amintile.com
https://www.instagram.com/amintile.co/
https://www.amintile.com


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

گلوله های سرامیکی فیروزه

تلفن: ۰3۱-4۶۲۹۹۲۹3-7

گلوله های سرامیکی فیروزه

کاشی حافظ

تلگرام کاشی حافظتلفن: ۰۲۱-۲۲87۰347

اینستاگرام کاشی حافظکاشی حافظ

Fritta - درناسرام البرز

تلفن: ۰۹۱۲۱3۰۶۰۰5

درناسرام البرز - فریتا

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
http://hafeztile.org/
https://www.t.me/hafeztileofficial
https://www.t.me/hafeztileofficial
http://hafeztile.org/
https://www.instagram.com/hafeztile
http://www.fritta.com
http://www.fritta.com


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

کاشی فخار رفسنجان

اینستاگرام کاشی فخار

وب سایت کاشی فخار

تلفن: ۰34-3۶4۶

کاشی فخار رفسنجان

@Rayceram تلفن: ۰۲۱-88۶۱۹7۶۹

www.rayceram.comتلفن: ۰۲۱-88۶۱۹445

رای سرامرای سرام

تهران، شیراز جنوبی، گرمسارشرقی، شماره ۲۶، طبقه 4، واحد ۱5

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
http://www.fakhar-group.com
https://www.instagram.com/fakhargroup/
http://www.fakhar-group.com
http://www.fakhar-group.com
https://rayceram.com/
https://rayceram.com/
https://www.instagram.com/rayceram/
https://rayceram.com/


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

وب سایت کاریزما

تلفن: ۰۲۱-88۶۱۰۹۰۲

کازیزما )فیکس تایل(

تلفن: ۰3834۶۲4۰۱۲-۶

کاشی پاسارگاد سپاهان

تلفن: ۰۹۱3374۱۶34

info@pstile.ir

کاشی پاسارگاد سپاهان

مواد افزودنی صنعت کاشی

تلفن: ۰۲۱-88433877

کیمیاسرام زرین

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
http://charismatile.com/
http://charismatile.com/
https://www.instagram.com/charismatile
http://www.pstile.ir
http://www.pstile.ir
mailto:info%40pstile.ir?subject=
mailto:info%40pstile.ir?subject=
http://kimiaceram.com/
http://kimiaceram.com/
http://kimiaceram.com/


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

SMALTICERAMAIRPOWER

تلفن: ۰۹۱3۲55۰۹۱8

جوهر دیجیتال، لعاب و ...

تلفن: ۰۹۱۲54۶۱857

ماشین آالت اعمال لعاب

تدارک سرام پارسیان

تلفن: ۰۹۱۲۱437۹۰۲

ماشین آالت و مواد اولیه کاشی

تلفن: ۰۹۱۱۲۱33۹58

تعمیر و شستشوی انواع هد 

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
https://www.smalticeram.it/en/
https://www.airpowergroup.com/en/
https://www.smalticeram.it/en/
https://www.airpowergroup.com/en/
https://www.smalticeram.it/en/


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

تلفن: ۰۲۱-33۹8۲7۶۱

مواد اولیه صنعتی و آزمایشگاهی

مبنا تجارت قومس ایرانیان

تلفن: ۰۹۱۲۲4۶۱35۰

ابزار پولیشینگ و اسکوارینگ

تابش تجارت امین

SIRTEC رولر سرامیکی سیرتک

تلفن: ۰۲۱-88۶۰۶875

۰۹۱۹۲8۶4387-۰۹۱۲384۱837 هلدینگ معدنی فالت آسیا

مالصدرا - شیراز- اتحاد-۲

هلدینگ معدنی فالت آسیاهلدینگ معدنی فالت آسیا

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
http://www.mabnatejaratghomes.com
http://www.mabnatejaratghomes.com
https://www.sirtecgroup.it/en/page/6/index.php
file:
https://www.sirtecgroup.it/en/page/6/index.php
https://falatasia.com/
https://falatasia.com/
https://falatasia.com/


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

بزرگ ترین دستگاه کوتینگ در ایران تنها چسب کاشی استاندارد در شمال کشور

444۲۱۹۰8-۰۱۱تلفن:۹- ۰۱۱-3۲۰73338

پویا شیمی                                            پویا سرامپویا شیمی                                            پویا سرام

رنگدانه های سرامیکی گهرفامرنگدانه های سرامیکی گهرفامخاک چینی گهرفام پاسارگادخاک چینی گهرفام پاسارگاد

لعاب لوتوسخاک چینی گهرفام پاسارگاد

 34۲۹4۲33-۰34 و ۰۹۱335۱۰۲۲7-۰۹۱335۱۰۶54۰۲۱-۲۲۲۶33۹8

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
http://pouyaceram.com
https://goharfam.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/
https://goharfam.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/
http://
http://
https://goharfam.com/
https://lotusglaze.com


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

وب سایت متکو

رنگ و جوهر سولوبل سالت

METCO - متکو

Email: doramic@doramic.es
Tel: 021- 22383160    035-37275610

وب سایت درامیک

اینستا و تلفن: ۰۲۱-۲۲383۱۶۰

درامیک

تلفن: ۰35-38۲75585

کراجت - شستشوی هد

کراجت

تلفن: ۰۲۱-88۰۰۰۰۹4

انواع روشویی و چینی بهداشتی

چینی بهداشتی پرشین

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
http://www.metco.it
http://www.metco.it
http://www.doramic.com
http://www.doramic.ir
https://www.instagram.com/doramic.ir
http://www.kerajet.com
http://www.sercer.it
http://www.kerajet.com
mailto:kanpazhouh%40yahoo.com?subject=


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۰558۱-۲

اسید بوریک و بورات کلسیم

کیهان تجارت هستی

تلفن: ۰۲۱-7۶۲5۰۰۱۹-۲۱

آنالیز مواد اولیه کاشی و سرامیک

کانپژوه

لعاب و جوهر چاپ دیجیتال

وب سایت کلروبیا

Colorobbia - کلروبیا پارس کیمیا سلولز

ویژگى هاى کاربردى نبشى مقوایى پارس 
- جلوگیرى از ریزش محصول از روى پالت در هنگام جابجایى  

- محافظت از محصول شما در برابر ضربه 
- مکمل بسته بندى با تسمه و استرچ 

- جلوگیرى از آسیب دیدن بسته بندى در هنگام تسمه کشى 
- افزایش سرعت بارگیرى 

- افزایش ضریب ایمنى در چیدمان چند پالت بر روى هم - افزایش ضریب ایمنى در چیدمان چند پالت بر روى هم 
- کاهش ضایعات در طول حمل و نقل 

- قابل بازیافت 
- قابل انحصار کردن و چاپ لوگو بر روى آن 

- قابل تولید با روکش هاى مختلف از جمله کرافت ، سفید و متاالیز 

نبشى مقوایى پارس 
 دوستدار محیط زیست 

نبشى مقوایى پارس کیمیا ، مکمل بسته بندى شما 

صنایع بسته بندى پارس کیمیا سلولز (سهامى خاص) 
Pars Kimia Cellulose Packaging Industry

Pars.Kimia.Cellulose 035-35279185 035-35279186www.pkcco.ir

تلفن: ۰35-35۲7۹۱85

نبشی مقوایی کاشی

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
http://www.kthgroups.com
http://www.kthgroups.com
mailto:kanpazhouh%40yahoo.com?subject=
https://www.colorobbia.com/
https://www.colorobbia.com/
http://www.colorobbia.com
http://www.pkcco.ir
https://www.instagram.com/pars.kimia.cellulose/
http://www.pkcco.ir


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

۰۹۱۲8۹۹۲7۱۱ - ۰۹۱73۰۱773۲ ساخت انواع کوره های رولری، درایر و ...

یزد - زارج - مهندس حقیقیتلفن: ۱- ۰35-35۲7۶44۰

بهین کوره چینان پردیسبهین کوره چینان پردیس

تلفن: ۰35-384۱۰۰۹۰

واردکننده اسید بوریک

زابات

کاشی ستاره میبد

تلفن: ۰۹۰۱-35۱۱48۱

کاشی ستاره میبد

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
https://xabat.co/
https://xabat.co/
https://xabat.co/
https://www.setarehtile.com/
https://www.instagram.com/setarehtile/
https://www.instagram.com/setarehtile/


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

تولیدات معدنی توما

تلفن: ۰۹۱۲44۶4۹33

تولیدات معدنی توما

تلفن: ۰۹۱335۹53۶۹

ابزار پولیشینگ و اسکوارینگ

لیان پویش تجارت

تلفن: ۰۹۱۲488۲۶۹۶

مواد اولیه کاشی و سرامیک

آریاصنعت برنا

تلفن: ۰35-37۲7۲7۲۰

انواع لعاب کاشی و سرامیک

لعاب گوهران

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
https://www.toomaminerals.com
mailto:tooma_isfahan%40yahoo.com?subject=
https://www.toomaminerals.com
http://www.aryatec.ir
http://www.aryatec.ir


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

تلفن: ۰۲۱-88۰43۶۹۶

انواع لعاب کاشی و سرامیک

لعاب مشهد

تلفن:۰5۱38844۱۰4-۶

مواد اولیه کاشی و سرامیک

تلفن: 88۱۰7۲3۶-88۱۰۶8۶5

کائولن، فلدسپار، بنتونیت

سیلیکات شرقسوراوجین عقیق

تلفن:4- ۰35-3۲37۲۰۱۱

کاشی گلچین میبد

کاشی گلچین میبد

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
http://mashhadglaze.com/
http://mashhadglaze.com/
http://www.iranclay.ir
http://www.silicateshargh.ir
http://www.silicateshargh.ir
http://www.silicateshargh.ir
http://www.iranclay.ir
http://www.iranclay.ir
http://golchintile.com/
http://golchintile.com/
https://www.instagram.com/golchintile/
https://t.me/golchintileco


تلفن: 885۰345۹-885۰344۹

فلدسپار، سیسلیس، دولومیت

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۰75۰3-4

فلدسپار، سیسلیس، دولومیت

صنعتی معدنی ستبرانفلدسپار قروه

وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

شمیم تجارت فرادید آسیا

اکسید آلومینیوم، کربنات باریم

کائولن، سیلیکات زیرکونیوم

تلفن: ۰۹۱۲4۰3848۲-۰۹۱۲۲4۹444۱

مواد اولیه صنعت کاشی

http://www.feldspat.ir
mailto:setabranmin%40kosar.net?subject=
http://www.feldspat.ir
http://www.feldspat.ir
http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
https://www.instagram.com/shamim.tejarat/
mailto:https://www.instagram.com/shamim.tejarat/?subject=


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

پارس سولفیت

تلفن:887۰48۹۲-887۰5۲۶۶

کوسیلیکات سدیم

تلفن: ۰۲۱-88۱۰354۲-3

انواع روانساز صنعت کاشی

تلفن: ۰5۱-3۲453۲۲5

انواع الک ویبره

مهند ویبره

تجهیزات، قطعات یدکی و..

تلفن: ۰۲۱-44۹۹۱734

آماد فیدار ونداد

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
http://parsulfite.ir/
http://parsulfite.ir/
http://www.sarirco.com
http://www.mahandvibre.com
https://www.instagram.com/mahand.ceramic/
http://www.vandadamad.com/
http://www.vandadamad.com/
http://www.vandadamad.com/


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

شیمیایی بهداش

تلفن:۰۲۱-47۶۹53۰۹-47۶۹53۰4

روانساز صنعت کاشی

پارس آمنا قشم

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۱۶۰5۹

پارس آمنا قشم

تلفن: ۰۹۱۲۱۱7۶43۰-۲۲3۹۹۰4۶

انوع جوهر و هد دیجیتال

کارون کارا تام

تلفن: ۰34-34۲۶۹۹۹۹

مواد اولیه کاشی و سرامیک

آرمان کیمیا اعتماد

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
http://www.behdash.com
http://www.behdash.com
http://www.behdash.com
file:
file:
http://www.armankimia.ir
http://www.armankimia.ir


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

تجهیزات کمکی کاشیکاری پروفاب

قالب سنگفرش بتنیانواع چسب کاشی و سرامیک

۶۰۰-5۰۰-۶54۲34۰۰-۰۲۱تلفن:3۰- ۰۲۶-3444۲۰۲۰

۰34-34۲۶۹۹۹۹-۰۹۱345۶۱3۱7      

لعاب کاشی و سرامیک

آرمان کیمیا اعتماد

تلفن: 88۰3۶۶۲۲-88۰۶۶۰37

سیلیکات زیرکونیوم - مواداولیه

سیلیکات گستر کاوه - ایران آیمدی

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
https://www.proofab.com/
https://www.bprofix.com/
https://www.proofab.com/
https://www.bprofix.com/
http://www.armankimia.ir
http://www.armankimia.ir
https://silicategostar.com/
http://www.imdco.co


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

www.negartile.com محصوالت پرسالنی در سایزهای مختلف

کارخانه: 5-533۲34۱۱-۰3۱تلفن: ۰۲۱-783۱۹۰۰۰

کاشی نگارکاشی نگار

aryashimico@تلفن: ۰۲۱-448۹4۹۰۰-۱۰

چسب کاشی اسلبچسب کاشی، رنگ ساختمانی

آریاشیمی

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
https://www.instagram.com/aryashimico/
https://www.instagram.com/aryashimico/
https://www.instagram.com/aryashimico/
http://www.aryashimi.com
http://www.aryashimi.com


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

درداران سریر

آرادسرام ایساتیسدرداران سریر

تلفن:883373۶۶-88۶34۶4۲

تلفن:۰35-37۲8۲7۱۱-۱4

وب سایت درداران سریر

آرادسرام ایساتیس

تلفن: 88۰۲38۹۰-88۰۲388۰

تلفن: ۰۲۱-۲۶374833

مواد اولیه صنعت کاشی 

آرشام پارسه آناهیتا

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
http://www.sarirco.com
http://www.ش
http://www.sarirco.com
file:
http://www.sarirco.com
http://www.sarirco.com
http://www.apa.ir/


وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

چیستا پیشتاز فریالچیستا پیشتاز فریال

FCRI رولر - گلوله سرامیکی 

NADE

نمایشگاه کاشی و سرامیک سویساما

۰۹۱3۱54۹۹7۲ - ۰۹۱3۱5۱8۰87

/cevisama.feriavalencia.com

پولیشینگ، اسکوارینگ کاشی

۲7 فوریه تا 3 مارچ ۲۰۲3

۰۲۱-55۲۶3788 -۰۹۱۲45۰۶۰44 

تلفن:۲- ۰35-35۲83۹4۱

رولیک، درام، پایه رولیک

FCRI - سرامیک نقش یزد

http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
http://www.ش
http://www.ش
http://www.nadenet.com/
https://cevisama.feriavalencia.com/en/
http://www.nadenet.com/
https://www.instagram.com/cevisama/
https://newrul.com/
https://www.instagram.com/newrul_roller/
http://fcri.com.cn/


تلفن: ۰35-35۲84838

صنعت کاشی، چینی و ..

تلفن: ۰35-35۲44384

ماشین آالت و مواد اولیه

ایران سینکوزاپارسیان سرام صنعت ایساتیس

وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

لینک های مرتبط

سایت سرامیک و ساختمان

وبالک خبری سرامیک و ساختمان

کاتالوگ شرکت های کاشی

نشانی دفتر نشریه

آپارات نشریهفیسبوک نشریه

تلگرام نشریهاینستاگرام نشریه

یوتیوب نشریه

فروش محصوالت نصب کاشی

برندهای برتر کاشی و سرامیک

خدمات نشریه اشتراک نشریه 

ماشین آالت و مواداولیه کاشی

چسب کاشی کاپا

http://www.iransincoza.com/
http://www.iransincoza.com/
http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
http://ceramiist.blogfa.com/page/cs47
http://www.ceramic-sakhteman.ir/
http://ceramic-sakhteman.ir
http://www.ceramic-sakhteman.ir/pages/Catalogue.html
https://www.google.com/maps/place/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87+%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9+%D9%88+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+Ceramic+%26+Sakhteman+magazine%E2%80%AD/@35.7582552,51.3119947,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x7e4500ff239bfc56?sa=X&ved=2ahUKEwikg7i6gt_sAhXUoXEKHQadA7cQ_BIwbXoECDsQAw
https://www.facebook.com/ceramic.sakhteman/
https://www.aparat.com/ceramist
https://www.instagram.com/ceramic.sakhteman/
https://www.t.me/ceramicmagazine
https://www.youtube.com/channel/UC7FK1DRj7UdwIp5hxBk8mLQ
http://www.ceramic-sakhteman.ir/pages/Tile-Installation.html
http://www.ceramic-sakhteman.ir/pages/gallery/TopBrands.html
http://www.ceramic-sakhteman.ir/pages/subscription.html
http://www.ceramic-sakhteman.ir/about.html
http://www.ceramic-sakhteman.ir/pages/Trading.html
http://www.ceramic-sakhteman.ir/pages/gallery/capa.html
https://www.google.com/maps/place/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87+%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9+%D9%88+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+Ceramic+%26+Sakhteman+magazine%E2%80%AD/@35.7582552,51.3119947,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x7e4500ff239bfc56?sa=X&ved=2ahUKEwikg7i6gt_sAhXUoXEKHQadA7cQ_BIwbXoECDsQAw
https://www.facebook.com/ceramic.sakhteman/
https://www.instagram.com/ceramic.sakhteman/
https://www.aparat.com/ceramist
https://www.t.me/ceramicmagazine
https://www.youtube.com/ceramic.sakhteman/


جهت آگهی در شماره بعدی  55 سرامیک و ساختمان
از هم اکنون آگهی خود را رزرو کنید. تلفن: 444878۱۲ الی 4

وبسایت و شبکه های اجتماعی سرامیک و ساختمان

وب سایت سرامیک و ساختمانبازگشت به صفحه اول اینستاگرام سرامیک و ساختمان

http://ceramic-sakhteman.ir/pages/subscription.html
http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.ceramic-sakhteman.ir
http://www.instagram.com/ceramic.sakhteman
https://www.t.me/ceramicmagazine
http://www.ceramic-sakhteman.blogfa.com/
https://www.instagram.com/ceramic.sakhteman/
https://www.facebook.com/ceramic.sakhteman/
https://www.aparat.com/ceramist
mailto:ceramic.sakhteman%40gmail.com?subject=

	Button 1: 
	Button 7: 
	Button 6: 
	Button 5: 
	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 8: 
	Button 9: 


