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درباره راد استون

والتمحصبازرگانی وتولیدگذاری،سرمایهرویکردباراخودفعالیتراداستونشرکت
مرمریتمعدن.کردکاربهآغازساختمانی تخصصی،سنگ هایبصورتومعدنی 
ازیکی فارسدراستانواقعشایانمرمریتمعدنبزرگترینعنوانبهشایاندهبید

خانهکار درشایاندهبیدمرمریتسنگتخصصی تولیدوشرکتاینهایپشتوانه
رنظمورداهدافراستایدرشرکتاین.شدآغازتهراندر(سابقسنگانارم)راداستون

امهبرنتییم،کاربهراسخاعتقادیباوخود
هایمجموعهبارامتفاوتی ومتنوعهای

سنگصنعتنامخوشوسبکصاحب
،ایتوسعههایبرنامهدروکردهآغازایران

نشده،فرآوریسنگوبلوکصادرات
قراردادهایعقدوگستردهبصورت

بالطبعودیگرمعتبرمعادنباهمکاری
سنگ هایبلوکوارداتوتولیدافزایش

داخل،درفرآوریجهتلوکس،مرمریت
.استآوردهدستبهراایویژهجایگاه

3



کارخانه 
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کارخانه

مساحتبهزمینی دراستونرادکارخانه
کهریزکصنعتی منطقهدرمربعمتر15.۰۰۰

ماشین.استشدهواقعتهراندر(شورآباد)
ودهبو ایتالیاکشورمحصولکارخانهاینآالت
3۰۰حدودساالنهتولیدقابلیتمجموعهاین

کارخانهتولیدخط.داردهزارمترمربع
کهباشدیمتایلواسلبخطازمتشکل

رهکو بر،قلهدواره،برشدستگاهدوشامل
یم…وایدروازهفرزدواسلب،سابطبقاتی،

بانبوهاتولیدتواناییراداستونکارخانه.باشد
.باشدیمداراراصادراتی کیفیت

ونراداستمجموعهشورآبادکارخانهبرعالوه
هااستانسایردردیگرهایکارخانهشامل

.باشدیم...وفارساصفهان،نظیر
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معادن 

6



ولیتمقبواستقبالبیشتریندارایکرمهایمرمریتزمرهدرشایاندهبیدمرمریتسنگ
دهبیدمعدن.داردرامشابهمعادنبیندرتولیدمیزاناولرتبهحاضرحالدرواست

ازیکی تواندیمهزارتن،25۰حدودسالیانهتولیدوپلهنوزدهبا(شایانمعدن)شایان
السازشایاندهبیدمعدن.باشدبزرگهایپروژهسنگتامینبرایهاانتخاببهترین

معدنازشایان،دهبیدمرمریتسنگ.استکردهفعالیتبهآغازمنطقهایندر13۸2
اقعو فارساستاندربواناتشهرستانمرکزیبخشدرکهشدهاستخراجشایاندهبید

گریموروشنرنگسنگاین،استگرفتهدهبیدمعدنازراخودنامواقعدرواستشده
اخلی دفضاهایدرتوانیمکهاستهایی سنگبهترینجملهازدهبیدسنگروایندارد،از

ورفتهبکارساختمانداخلی نمایدراغلبسنگاین.گیردقراراستفادهموردنورکم
رد آنکاربردبیشترین.نیستمرسومآنچنانهاساختمانخارجی نمایدرآنازاستفاده

ماینیاوکفپوشعنوانبهمجللهایساختمانوهتلالبی مانندلوکس،فضاهایطراحی 
االیبسازگاریبهتوانیمدهبید،کرممرمریتبودنطرفدارپردالیلاز.باشدیمهادیوار

.کرداشارهداخلی دکوراسیوننمایوطراحی انواعدرآن

معدن دهبید شایان
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شهرستاندرواقعسفیدچینی سنگمعدن
هزمینباسنگی دارایلرستان،استانالیگودرز

ویژگی از.باشدیمطوسی گاهاوسفیدعمدتا
بسیارتخلخلمعدناینمحصوالتاصلی های

یمعالی بسیارپذیریصیقلوباالاستحکامکم،
شتیدر دانهمرمریتهایبهکریستالسنگ.باشد

بلورین،تمام،(مسلحغیرچشمبارویتقابل)
هاالکریست.میشوندگفتهدارشکلواندازههم
تشکیلمتوسطتازیاددگرگونی بامناطقدر

هایسنگکریستالی وچینی جنس.میشوند
پذیریسابافزایشباعثمعدنایندرتولیدی

گردیدهآنتولیدیهایسنگپذیریصیقلو
هایسنگخواصکهاستذکربهالزم.است

درمطلوبخواصبامطابقالیگودرزچینی معدن
اساسبرماربلهایسنگبرایشدهگرفتهنظر

درچینی سنگمعدن.باشدیمASTMاستاندارد
ذخیرهحجمهکتار،حداقل4۰حدوددرمساحتی 
بهازاستفادهوتن14.۰۰۰.۰۰۰ازبیشاقتصادی
بزرگترینازیکی معدنی،تجهیزاتروزترین

باالیحجمتولیدتوانایی بامنطقهاینمعادن
.میباشدگوناگونسورتهای

معدن الیگودرز
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محصوالت
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سفیدالیگودرزچینی 
کریستالیساختار•
طوسیوسفیدزمینهرنگ•
آبیومشکی هایرگه•

دهبید شایان 
مرمریت متراکم•
رنگ زمینه کرم روشن•
بدون رگه  •

بلوک 
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:سایزهای موجود
اسلب های سایز بزرگ 

سانتیمتر2*12۰*12۰تایل 
سانتیمتر 2*6۰*12۰تایل 
سانتیمتر2*1۰۰*1۰۰تایل 
سانتیمتر 2*۸۰*۸۰تایل 
سانتیمتر 2*6۰*6۰تایل 
سانتیمتر2*3۰*6۰تایل 

طول آزاد 4۰عرض 

تایل و اسلب 
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:انواع سورت های مرمریت شایان

Light WaveRice Grain

Dark Wave Commercial
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انواع سورت های چینی الیگودرز
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سایر محصوالت

اسلب مرمریت کاشمر

اسلب مرمریت پرزیدنت

اسلب مرمریت الشتر

اسلب چینی سیلور استریم

اسلب تراورتن سیلوراسلب مرمر موکا وود
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خدمات
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خدمات دپارتمان طراحی معماری

طراحیومشاوره
مصالحصحیحانتخابدرخریدارانبهکمکراستایدرراداستونشرکتمعماریوطراحی دپارتمان

طراحی ومختلففضاهایداخلی طراحی زمینهدرمشاوره ایخدماتارائهآمادهطبیعی سنگ
آنابمتناسبسنگ هایدیگروشایانکرممرمریتسنگازاستفادهباساختمانخارجی پوششهای

تلفمخسبک هایدرپروژه،نوعگرفتننظردرباوکارفرماخواسته هایاساسبرطرح هااین.یم باشد
.میگرددارائهسه بعدیتصاویرازاستفادهباومعماری

ASهاینقشهتهیه BUILT
وی طراحدپارتماندربنابرداشتحرفه ایتیمخریدار،درخواستبهبنا

،روزآمدروش هایودقیقابزارازاستفادهباراداستون،شرکتمعماری
شدهساختهساختمان هایازچون ساختنقشه هایتهیهآماده

هارائواجرایی طرح هایتهیهمختلفمراحلدرنقشه هااین.یم باشند
.یم گیرندقراراستفادهموردکارگاهی نقشه های

کارگاهیواجرایی هاینقشهتهیه
جهتو باراداستون،شرکتمعماریوطراحی دپارتمانخبرهکارشناسان

ودموجاستانداردهایپایهبرکارفرما،نظرمدطرح هایوپروژهنوعبه
یهتهراآناجرایی جزئیاتساختمان،درطبیعی سنگنصبروش هایو
As)چون ساختنقشه هایاساسبرمرحله،ایندر.یم کنندارائهو

built)بهتوجهبافضاابعادبامتناسبچیدمانبهترینشده،تهیه
shop)کارگاهینقشه هایقالبدرانتخابی سنگ های drawing)به

رینبهتتامیکنندکمکخریداربهنقشه هااین.یم گرددارائهکارفرما
روژهپبرایاقتصادیوفنی هنری،جنبه هایگرفتننظردرباراسنگ

.کندانتخابخود
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پروژه ها 
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نمایشگاه ها
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2۰1۸نمایشگاه سنگ تهران 
غرفه منتخب نمایشگاه

2۰1۸فضای باز –نمایشگاه سنگ تهران 

1397–نمایشگاه ساختمان تهران  Xiamen  2۰19-نمایشگاه سنگ چین

2۰19–نمایشگاه سنگ ازمیر، ترکیه  2۰19–نمایشگاه سنگ تهران 
بهترین غرفه نمایشگاه
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Quarrier . Producer . Designer 

:تماسشماره
(فروشمدیر)ملکانآقای-۰912225۸۸3۸

:ایمیل
info@raadstone.com

:کارخانه
متری امام حسین 6۰جاده قدیم تهران، قم بعد از کهریزک، 

، خیابان معدن پنجم، کارخانه راد استون(شورآباد)
:معدن شایان

جاده قادرآباد، 15استان فارس، شهرستان بوانات، کیلومتر 
معدن شایان

:معدن الیگودرز
معدن دوم، منطقه دوزن، الیگودرز

www.raadstone.com
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