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درباره ما:
  امــروزه در صنعــت ســاختمان نیــاز بــه یــک مرکــز معتبــر و بــا اصالــت ، جهــت تامیــن 
ــا 60  ــاده ب ــی آب ــروه بازرگان ــود .گ ــی ش ــاس م ــکاران احس ــازان و پیمان ــوه س ــاز انب نی
ــیرآالت و  ــرامیک ، ش ــی و س ــع کاش ــه و توزی ــه تهی ــان در زمین ــابقه درخش ــال س س
ــت  ــدگان صنع ــن کنن ــن تامی ــی از بزرگتری ــون یک ــم اکن ــتی ه ــی آالت بهداش چین
ســاختمان مــی باشــد . ایــن مرکــز بــا مالکیــت 2 برنــد اختصاصــی و نمایندگــی توزیــع 
محصــوالت لوکــس 20 برنــد داخلــی و خارجــی توانســته اســت ســبد محصــوالت خــود 
ــه ، محصــوالت پرســانی ، دیجیتــال ،  ــوار و ســرامیک کــف و بدن را اعــم از کاشــی دی
ــا  ــگ ب ــوزی ) هماهن ــود ، وان و جک ــینک ، ه ــتی ، س ــی آالت بهداش ــیرآالت ، چین ش
ــود را  ــتریان خ ــدی مش ــد و رضایتمن ــه نمای ــل و عرض ــا ( تکمی ــرو دنی ــای پیش بازاره
ــطه و  ــدون واس ــدی ب ــد و خری ــب نمای ــایز جل ــول و س ــوع محص ــت ، تن ــر کیفی از نظ

ــه دهــد .  ــا قیمــت مناســب ارائ مطمئــن ب
وجــود انبــاری بــا زیربنــای 20 هــزار متــر مربــع توانســته اســت حجــم تولیــدات انبــوه 
محصــوالت انحصــاری ایــن بازرگانــی را در ســایزها و طــرح هــای متنــوع در خــود جــای 
ــت  ــاال جه ــوی ب ــرب و دپ ــانی مج ــروی انس ــزه و نی ــتم مکانی ــودن سیس ــد . دارا ب ده

تحویــل ســریع و دقیــق پاســخگوی مشــتریان و همــکاران مــی باشــد .
ــه  ــرا ب ــد و اج ــاوره در خری ــت مش ــده جه ــوزش دی ــنل آم ــدان و پرس ــی کارمن آمادگ

ــد. ــی باش ــه م ــن مجموع ــای ای ــی ه ــر ویژگ ــتریان از دیگ مش
ــا  ــا ب ــای آن ه ــن نیازه ــود و تامی ــتریان خ ــه مش ــر ب ــانی بهت ــت رس ــا خدم ــدف م ه

ــد . ــی باش ــه م ــن هزین کمتری



7  www.abadeh-group.ir

Glossy

Floor Tile

Digital Print

Structural 
Structure

Mat

Wall Tile

White Body

Super Polish

Red Body

Rectified

Random Faces

Porcelain

SYMBOLS
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ک
 فروشگاه کاشی سرامی

اصفهان، خورزوق،روبروی پمپ بنزین 
ثامن الحجج،منطقه کارگاهی،خیابان 

رگبار

 45461275
45464474

031-
031-

8

شعبه  مرکزی
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ت
آال

ی 
چین

 و 
ت

اال
یر

 ش
گاه

وش
فر

اصفهان، خورزوق،روبروی پمپ بنزین 
ثامن الحجج،منطقه کارگاهی،خیابان 

رگبار

شعبه  مرکزی
 45461275
45464474

031-
031-
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شعبه دوم

اصفهان، دستگرد برخوار، میدان موعود، 
روبروی بانک کشاورزی

45405265
45402565

031-
031-
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وم
 س

به
شع

اصفهان، بلوار کشاورزر، بعد از سه راه 
سیمین، روبروی مسجد االنبیاء

37766045031-
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اصفهان، خیابان پروین اعتصامی، 
خیابان عطار نیشابوری، جنب تهیه 

غذای صدرا

35573420
35573421
35573422

031-
031-
031-

شعبه چهارم
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جم
 پن

به
شع

اصفهان، گلپایگان- روبروی سه راه 
مسجد جامع
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EIFFEL GRAYEIFFEL CREAM

60*60
size
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PAWING CREAM PAWING GRAY

60*60
size
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ATUSA

MARGON VISTA

DAYAN CREAMISAN

ANGEL

60*60
size
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60*60
size

ELSA

AIMA BONE

AKOMARIN

AIMA BEIGE ADINA DARYA

KALKATEH ARGON

WOOD

DEHBID
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