
نام و ابعاد محصول

وزنقیمتوزنقیمتوزنقیمتوزنقیمتوزنقیمتوزنقیمت(میلی متر)

6010568072607260پالک 

80*400*25168280159040203280203280

3630412048405820106004840پالک 

70*310*25145200164800193600232800424000193600

66607660870010500195808700 پالک ضخیم 

70*310*45 266400306400348000420000783200348000

276031703650432083003650پالک 

55*260*25165600190200219000259200498000219000

308535004115495092504115کرکره ای 

35*310*25246800280000329200396000740000329200

84909500کف فرش

100*200*25365070408500

91759900126001480012600کف فرش

200*200*25229375247500315000370000315000

27503300392073703920کف فرش 

100*100*25247500297000352800663000352800

1057012430کف فرش طرحدار

200*200*25264250310750

5450618072608730163007260ال 

70*100*200*2565400741608712010476019560087120

4140476054805480ال 

55*100*200*2566240761608768087680

                                       

                                       

  آجر نما نسوز
1400/08/01

کرم سفید  

(new)
انگلیسی

ف
دی

سفیدر شاموتی

915982974964982

1

40211083 2

1560

تعداد 

در 

متر 

مربع

تعداد 

در 

کارتن

مشکی نسکافه ای

14571560 28161625

1754169019371882

385475470465475 58042453

72511

64324865791

1690 340122000

657633701657633 46039734

486495486 89044559

15721439185119601851

530

1151 925111250

       alborznama.ir

879869931930869 101224988

675730730 111640794

1صفحه 
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نام و ابعاد محصول

وزنقیمتوزنقیمتوزنقیمتوزنقیمت(میلی متر)

39503950540011420پالک

55*220*30296250296250405000856500

3330333039609420کف فرش

100*100*30299700299700356400847800

       alborznama.ir

آجر البرزنما -انتهای خیابان شهریار  -منطقه صنعتی دولت آباد - اصفهان  :   آدرس کارخانه 

:خواهشمند است به نکات زیر توجه   فرمایید . از اینکه آجر البرزنما را انتخاب  میکنید بر خود می بالیم و یقین بدانید ما پشتیبانی خود را از شما دریغ نخواهیم کرد

.تعداد در متر مربع با احتساب بند یک سانتی متری می باشد -

.محاسبه تعداد پالک بر اساس متر مربع و ال بر اساس متر طول می باشد -

 .قیمت بدون هزینه حمل و بارگیری و تحویل درب کارخانه می باشد -

.قیمت  براساس تومان و وزن هر قالب آجر بر اساس گرم می باشد -

ABN

AE 10انگلیسی پرتقالی 

                                       

                                       

 آجر نما سنتی
1400/08/01

ما
 ن
رز

لب
ا

انگلیسی روشن

انگلیسی مایل

انگلیسی تیره 

رندوم  روشن انگلیسی

رندوم  تیره انگلیسی 

شاموتی روشن

شاموتی مایل 

شاموتی تیره

 رندوم روشن شاموتی

AW 9

AW 10

AW 11

رندوم روشن نسکافه ای 

AN 12

AN 13ها
د 

 ک
 و

جر
 آ
گ

رن
ی 

ما
هن

را
ل 

دو
ج

سنتی مشکی

AB 12

AB 13

AB 14

ARB

ARC

AHE

AHS

AHW

AHB

ADS رندوم  تیره شاموتی 

سفید

سفید کم دانه

سفید مایل

سفید دانه دار

نسکافه ای روشن 

نسکافه ای مایل 

تعداد 

در 

متر 

مربع

سنتی مشکی

نسکافه ای تیره 

سنتی سفید

ف
دی

تعداد ر

در 

کارتن

ABEAW 12

523

03145838983 :     واحد انبار و بارگیری 

03145838984-09135600242 :     واحد مالی  

جنب ساختمان هیأت امنا -(38)خیابان بوستان- منطقه صنعتی دولت آباد -اصفهان  :   آدرس دفتر مرکزی 

03145839321 - 09135600232 :     واحد فروش 

AN 11

175

29044447465

33546591 570

رندوم تیره نسکافه ای 

2صفحه 

سنتی شاموتیسنتی انگلیسی

ADE

AS 11

AS 12

AS 13

ADN 

قهوه ای مشکی

مشکی روشن

مشکی تیره 

رندوم مشکی 

رندوم کرم سفید

سنتی انگلیسی 

سنتی شاموتی 

سنتی سفید 

ABS

AE 11

AE 12

AE 13

http://www.alborznama.ir/

