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----------------------میداسکاشی های دیواری پارس کاالنمای -----------------------------

عیار خانه شما

1352سالدرکهاشدبمیایراندرکاشیتولیدیکارخانجاتترینباسابقهازیکیپارسکاشیشرکت
واریدیکاشیانواعکنندهتولیداولینشرکتاین.گرفتقراربرداریبهرهمورد1356سالودرتاسیس
.باشدیمباالکیفیتباتکنیکالبزرگسایزهایکاشیولعابدارهایپرسالنودوپخت

پارسکاشیجاریتهایبرندازیکیعنوانبهمیداسپارسبرندوشدهواقعقزویناستاندرکارخانهمحل
ودیجیتالچاپهایماشینترینپیشرفتهازبکارگیریباونمودهفعالیتبهآغاز1393سالابتدایاز

شدهپرسالنیکفودیواریکاشیزمینهدرمتنوعهایطرحوهاسایزارائهبهموفقروزتکنولوژیازاستفاده
ازسالیقوسیعیطیفازارببهترمتنوعهایسایزارائهونزدیکآیندهدرمجموعهبیشترچههرتوسعهبا.است

.استنمودهکسبمنطقهوکشورسطحدرراتریمعتبرجایگاهودادهپوششرابازار



30×60کاشی دیوار امپرا طوسی



30×60امپرا طوسیکاشی دیوار

بردر امپرا طوسیامپرا طوسی روشنامپرا طوسی تیره



30×60امپرا زیتونیکاشی دیوار



30×60امپرا زیتونیکاشی دیوار

بردر امپرا زیتونیامپرا زیتونی روشنامپرا زیتونی تیره



30×60کاشی دیوار امپرا فندقی



30×60امپرا فندقیکاشی دیوار

2تک گل امپرا 1تک گل امپرا امپرا فندقی روشنامپرا فندقی تیره

بردر امپرا فندقی



30×60کاشی دیوار امپرا نسکافه ای



30×60امپرا نسکافه ایکاشی دیوار

بردر امپرا نسکافه ایامپرا نسکافه ای روشنامپرا نسکافه ای تیره



30×60کاشی دیوار نگارین



30×60کاشی دیوار نگارین



30×60کاشی دیوار نگارین



30×60نگارینکاشی دیوار

استراکچر نگارینتک گل نگاریننگارین



30×60کاشی دیوار سامبا



30×60کاشی دیوار سامبا



30×60کاشی دیوار سامبا



30×60سامباکاشی دیوار

تک گل قهوه ای سامباتک گل سفید سامباسامبا کرم



30×75کاشی دیوار ماواال



ماواال روشن

ماواالکاشی دیوار

بردر ماواالتک گل ماواالماواال تیرهماواال استراکچر

75×30



30×75کاشی دیوار مالنی



مالنی ساده

مالنیکاشی دیوار

استراکچر مالنیتک گل مالنی

75×30



30×75ورونا بژکاشی دیوار



ورونا بژ

ورونا بژکاشی دیوار

ورونا استراکچر بژ

75×30



30×75ورونا طوسیکاشی دیوار



ورونا طوسی

ورونا طوسیکاشی دیوار

ورونا استراکچر طوسی

75×30



30×75آریناکاشی دیوار



آرینا کرم

آریناکاشی دیوار

تک گل آریناآرینا قهوه ای

75×30



30×75کاشی دیوار دریم



تک گل دریمدریم استراکچردریم کرم

30×75دریمکاشی دیوار



30×75صوفیا زرشکیکاشی دیوار



تک گل صوفیاصوفیا استراکچرصوفیا زرشکی

30×75صوفیا زرشکیکاشی دیوار

یپاسنگی صوفیا زرشک

بردر صوفیا زرشکی



30×75صوفیا سبزکاشی دیوار



زتک گل صوفیا سبصوفیا استراکچرصوفیا سبز

30×75صوفیا سبزکاشی دیوار

بزپاسنگی صوفیا س

بردر صوفیا سبز



30×75آویساکاشی دیوار



تک گل آویساآویسا کرم تیرهآویسا کرم روشن

30×75آویساکاشی دیوار



30×75اُدیسهکاشی دیوار



تک گل اُدیسهاُدیسه طوسی طرحداراُدیسه طوسی ساده

30×75اُدیسهکاشی دیوار



30×90کاشی دیوار آلما



30×90کاشی دیوار آلما

پاسنگی آلماتک گل آلماآلما

بردر آلما

نگین آلما



30×90لورنزوکاشی دیوار



تک گل لورنزولورنزو کرم
سدری

30×90لورنزوکاشی دیوار



30×90لرد کرمکاشی دیوار



تک گل لردلرد کرم

30×90لورنزوکاشی دیوار



30×90کارولینکاشی دیوار



30×90کاشی دیوار کارولین

کارولین سادهتک گل کارولینکارولین استراکچر



30×90جاسمینکاشی دیوار



30×90کاشی دیوار جاسمین

جاسمین روشنجاسمین تیرهتک گل جاسمین
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عیار خانه شما

1352سالدرکهاشدبمیایراندرکاشیتولیدیکارخانجاتترینباسابقهازیکیپارسکاشیشرکت
واریدیکاشیانواعکنندهتولیداولینشرکتاین.گرفتقراربرداریبهرهمورد1356سالودرتاسیس
.باشدیمباالکیفیتباتکنیکالبزرگسایزهایکاشیولعابدارهایپرسالنودوپخت

پارسکاشیجاریتهایبرندازیکیعنوانبهمیداسپارسبرندوشدهواقعقزویناستاندرکارخانهمحل
ودیجیتالچاپهایماشینترینپیشرفتهازبکارگیریباونمودهفعالیتبهآغاز1393سالابتدایاز

شدهپرسالنیکفودیواریکاشیزمینهدرمتنوعهایطرحوهاسایزارائهبهموفقروزتکنولوژیازاستفاده
ازسالیقوسیعیطیفازارببهترمتنوعهایسایزارائهونزدیکآیندهدرمجموعهبیشترچههرتوسعهبا.است

.استنمودهکسبمنطقهوکشورسطحدرراتریمعتبرجایگاهودادهپوششرابازار
از همراهی شما سپاسگزاریم


