
تولید کننده کاشی دیوار و پرسالن دیجیتال

WWW.PARS-TILE.COM

کاالنمای محصوالت کاشی پارس

.استگرفتهقراربرداریبهرهمورد۱۳۵۶سالدروتاسیس۱۳۵۲سالدرکهبودهایراندرختپدودیواریکاشیکنندهتولیدکارخانجاتترینسابقهباازیکیپارسکاشی
سرییکانجامبانوسازیبرنامهیکاجرایبرعالوه۱۳۷۹سالازپارسکاشیشرکت.باشدمیمربعمتر۹۵۰۰۰وسعتباقزویناستاندرواقعالبرزصنعتیشهردرپارسکاشیکارخانهمحل

.استنمودهدردنیاکاشیتولیدتکنولوژیآخرینکردنجایگزینوقدیمتولیدخطوطکلیهآوریجمعبهمبادرتتوسعهجهتایپایهمطالعات
ورتوپرسالنیهایسنگولعابدارپرسالنهای،سرامیک،معمولیکاشیهایازاعممحصوالتکلیهتولیدبهقادرکهاستکنندگانیتولیدمعدودومجهزترینازیکیبعنوانپارسکاشیحاضرحالدر

وطرحهارددنیاروزاستانداردهایبامطابقمحصوالتترینجدیدارائهبهموظفراخود،خارجیبازارهایدرقدرتمندحضورضمن،کارآمدوجواننیروهایازگیریبهرهباباشدمیدیجیتال
.نمایدعزیزمیهنانهمتقدیمسبزکاشیبعنوانرازیستمحیطبامهربانمحصوالتتاداردافتخارودانستهمتنوعرنگهای



30×60الگانسکاشی دیوار



30×60الگانسکاشی دیوار

الگانس زیتونی تیرهتک گل الگانس زیتونیالگانس زیتونی استراکچرالگانس زیتونی روشن



30×60الگانسکاشی دیوار



30×60الگانسکاشی دیوار

الگانس طوسی تیرهتک گل الگانس طوسیالگانس طوسی استراکچرالگانس طوسی روشن



30×60بوگاتیکاشی دیوار



30×60بوگاتیکاشی دیوار

تک گل بوگاتیبوگاتی ساده



30×60امپرادوکاشی دیوار



30×60امپرادوکاشی دیوار

امپرادو قهوه ایامپرادو شکالتیامپرادو کرمبردر های امپرادو



30×75اُپرا آبیکاشی دیوار



30×75اُپرا آبیکاشی دیوار

تک گل اپرا آبیاپرا استراکچر آبیاپرا ساده



30×75اُپرا آبیکاشی دیوار



30×75اُپرا آبیکاشی دیوار

تک گل اپرا آبیاپرا استراکچر آبیاپرا ساده



30×75اُپرا صورتیکاشی دیوار



30×75اُپرا صورتیکاشی دیوار

تک گل اپرا صورتیاپرا استراکچر صورتیاپرا ساده



30×75گیواکاشی دیوار



30×75گیواکاشی دیوار

تک گل گیوا تیرهتک گل گیوا روشنگیوا تیرهگیوا روشن



30×75میشلکاشی دیوار



30×75میشلکاشی دیوار

تک گل میشلتک گل میشلمیشل استراکچرمیشل ساده



30×75راشینکاشی دیوار



30×75راشینکاشی دیوار

تکل گل راشین تیرهتک گل راشین روشنراشین ساده



30×75وریا نخودیکاشی دیوار



30×75وریا نخودیکاشی دیوار

تک گل وریا نخودیوریا نخودی استراکچر بردر وریا نخودیپاسنگی وریا نخودی



30×75وریا سبزکاشی دیوار



30×75وریا سبزکاشی دیوار

تک گل وریا سبزوریا سبز استراکچر بردر وریا سبزپاسنگی وریا سبز



30×75وریا آبیکاشی دیوار



30×75وریا آبیکاشی دیوار

تک گل وریا آبیوریا آبی استراکچر بردر وریا آبیپاسنگی وریا آبی



30×75اوپاکو طوسیکاشی دیوار



30×75اوپاکو طوسیکاشی دیوار

تک گل اوپاکوروشناوپاکو طوسی  اوپاکو طوسی تیره



30×75اوپاکو بژکاشی دیوار



30×75اوپاکوکاشی دیوار

تک گل اوپاکو تک گل اوپاکو اوپاکو بژ اوپاکو قهوه ای



30×90دوریسکاشی دیوار



30×90دوریسکاشی دیوار

تک گل دوریس بردر دوریسدوریس نگین دوریس



30×90تراتو صورتیکاشی دیوار



30×90کاشی دیوار

بردر تراتوتراتو استراکچر

تراتو صورتی

تراتو تیره تراتو روشن



30×90تراتو صورتیکاشی دیوار



30×90کاشی دیوار

بردر تراتوتراتو استراکچر

تراتو صورتی

تراتو تیره تراتو روشن



30×90تراتو آبیکاشی دیوار



30×90کاشی دیوار

بردر تراتوتراتو استراکچر

تراتو آبی

تراتو تیره تراتو روشن



30×90آرنیکاکاشی دیوار



30×90کاشی دیوار

تک گل آرنیکا

آرنیکا

آرنیکا



30×90موراکوکاشی دیوار



30×90کاشی دیوار

تک گل مراکو مراکو تیره

موراکو

مراکو روشن



30×90چریتا سفیدکاشی دیوار



30×90کاشی دیوار

3-سادهچریتا  2-سادهچریتا 

چریتا

پاسنگی چریتا1-سادهچریتا 

بردر چریتا
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مورد13۵۶سالدروتاسیس13۵2سالدرکهبودهایراندرختپدودیواریکاشیکنندهتولیدکارخانجاتترینسابقهباازیکیپارسکاشی
.استگرفتهقراربرداریبهره
1379سالازپارسکاشیشرکت.باشدمیمربعمتر9۵۰۰۰وسعتباقزویناستاندرواقعالبرزصنعتیشهردرپارسکاشیکارخانهمحل
کردننجایگزیوقدیمتولیدخطوطکلیهآوریجمعبهمبادرتتوسعهجهتایپایهمطالعاتسرییکانجامبانوسازیبرنامهیکاجرایبرعالوه
.استنمودهدردنیاکاشیتولیدتکنولوژیآخرین

،معمولیکاشیهایازاعممحصوالتکلیهتولیدبهقادرکهاستکنندگانیتولیدمعدودومجهزترینازیکیبعنوانپارسکاشیحاضرحالدر
درمندقدرتحضورضمن،کارآمدوجواننیروهایازگیریبهرهباباشدمیدیجیتالورتوپرسالنیهایسنگولعابدارپرسالنهای،سرامیک
تاارددافتخارودانستهمتنوعرنگهایوطرحهادردنیاروزاستانداردهایبامطابقمحصوالتترینجدیدارائهبهموظفراخود،خارجیبازارهای
.نمایدعزیزمیهنانهمتقدیمسبزکاشیبعنوانرازیستمحیطبامهربانمحصوالت


