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البـــرز یکی ازمعتبرترین مارکهای تجاری طراحی            شرکت سرامیـــــک 
لوکس در تولید کاشي و موزائیکهای لعابدار برای محیطـــهای داخلی وخارجی می 
باشد. شرکت در سال 1352 تاسیس و کارخانه آن در شهر صنعتی البرز قزوین، 

در130کیلومتری تهران واقع شده است.

 25x25 ،15x15 این شرکت سرامیک هاي لعابدار و ضد اسید خود را در ابعاد      
  30x60و  30x45  ،  30x30،  45x45  ،  25x40  ،  20x50  ،  12x24  ،  20x20،  15x45

سانتیمترتولید می نماید.
همچنین این شرکت انواع موزائیکهای لعابدار مات، براق، ضد اسید و غیر لغزنده 
 7/5x7/5 و   2/5x2/5،  5x5 های  اندازه  در  شــکل  مربع  اشــکالی  با  را  خــــود 
سانتیمتر، اشکال مستطیل مانند در اندازه 2/5x5 ، 5x10 ، 5x20 سانتیمتر و نیز یک 
شکل شش ضلعی را به قطرcm 3/3 در بیش از75 نوع رنگ مختلف تولید می کند. 

معـــــــرفی شرکت
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ABOUT US          

   Alborz Ceramic is one of the most authoritative luxury design brands 
which leading the production of glazed mosaics & tiles for the  decoration 
of interiors and exteriors. Established in 1973 in Alborz Ind. City nearby 
Qazvin, a city 130 km far from capital city of Tehran.

  Alborz Ceramic produces glazed and anti acid ceramics in sizes 15x15, 
12x24, 20x20, 15x45, 25x25, 20x50, 25x40, 45x45, 30x30, 30x45 and  
30x60 cm. It also producing a wide range of glazed mosaics with matt, 
glossy,anti  acid and anti slip in squared shapes of 2.5x2.5 , 5x5, 7.5x7.5 cm 
rectangular shapes of 2.5x5, 5 x10, 5x20 cm and a hexagonal shape with 
the diameter of 3.3 cm in more than 75 based colors.
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Applying the European technology and using  modern 
machineries, Alborz Ceramic products are  according to 
European standards.
Porcelain body, resistance to regular abrasion,freezing, 
acids and thermal shocks are some of the most important 
advantages of Alborz products .Alborz products are suitable 
for residential and commercial  indoors and outdoors such 
as bathrooms  ,kitchens, sport spaces, hotels, swimming 
pools  ,saunas, jacuzzis, tub surrounds, facades ,urban  
areas and etc. At the present time, a big quantity of these 
products are exported to Europe, Africa  ,CIS countries, 
Arabian countries, New Zealand  ,Australia and South 
American countries The  aim of Alborz Ceramic is to offer 
a wide range  of luxury decorative and laying solutions, 
ideal for any living area and expressing a unique style that 
interprets classicism in a modern key, blending. elements of 
fashion and design.

   محصوالت سرامیک البرز با استفاده از تکنولوژی روز اروپا 
و مدرن ترین ماشین آالت مطابق با استـــانداردهای اروپــــایی تولید 

می گردند. 
بدنه پرسالنی،  مقاومت در برابر سایش، یخ زدگی، اسیدها و شوکهای 

حرارتی برخی از مهمترین مزایای این محصوالت می باشند.
محصوالت این شرکت برای کلیه محیطهای داخلی و خارجی مسکونی و 
تجاری از قبیل حمام، آشپزخانه، فضاهای ورزشی، هتل ها، استخرهای 
شنا، سونا، جکوزی، آب نماها، نماي  ساختمانها، مکانهای شهری و غیره 
مناسب می باشند. درحال حاضر حجم زیادی از این تولیدات  به اروپا، 
آفریقا،کشورهای CIS،  کشورهای عربی، نیوزلند، استرالیا و کشورهای 
از  ای  گسترده  دامنه  البرز  سرامیک  شوند.  صادرمی  جنوبی  آمریکای 
دکوراسیون و چیدمان  لوکس  را پیشنهاد می کند که برای هر محیط 
زندگی ایده آل بوده و بیانگر سبکی منحصربفرد است که سبک کالسیک 

را با مفاهیم مدرن تعبیر نموده،  مد و طرح را در هم ادغام مینماید.  
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 ،25x25 ،20x20 ،15x15 ،12x24 شرکت سرامیک البرز با قرار دادن سایزهای        
30x60 ،45x45 ،30x45 ،25x40 ،20x50 ، 15x45  ، 30x30 درسبد محصوالت خود 
در صدد پاسخگویی به نیاز مشتریان برای فضاهای مختلف می باشد. مقاومت در 
برابر اسیدها و لغزنده نبودن، قابل استفاده در انواع محیط ها از قبیل: مراکز تجاری 
و مسکونی، فضا های درونی و بیرونی، فضاهای صنعتی، دیوار و کف، حیاط ها، استخر ها، 
آشپزخانه ها و مکانهای شهری و غیره برخی از مهمترین مزایای این محصوالت 

می باشند.
قابلیت تولید سرامیک های آنتی باکتریال از مزایای دیگر سرامیک البرز می باشد 
که کاربری این نوع سرامیک ها را در بیمارستان ها ، اتاق عمل و مراکز بهداشتی 

را عملی می سازد.
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    Available Sizes: 12x24, 15x15, 20x20,  25 x25, 30x30, 15x45,  20x50, 

25x40, 30x45, 45x45, 30x60 cm  Highly resistant flooring  available 

in different colors .Highly resistant to knocks, marks and abrasion.

   Easy to clean.

   Anti slip surfaces that comply with international norms. 

   Surfaces resistant to chemical agents.
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نشـــانه ها

فضاهای بهداشتی
Health Centers

کاشی های دیوار
Health Centers

کاشی های کف
Health Centers

Anti Slip

نمــــاها
Facades 

فضاهای مسکونی
Residentials

 فضاهای بیرونی
Outdoors

فضاهای ورزشی و تفریحی
Sport & Recreation Centers

فضاهای تجاری
Commercial Areas

ضد باکتری
Anti Bacterial

آنتی اسید
Anti Acid

Resistance to Foot Traffic
مناسب برای مکان های پر تردد

Flexion Resistance
مقاومت خمشی
45 N/mm2

Frost Resistance
ضد سرما و یخبندان

Stain Resistance Class 5
 مقاومت در برابر لکه پذیری
 لکه بدون مواد پاک کننده
قابل پاک شدن است

Water Absorption
Less Than 0.5%
جذب آب کمتر از    0/5 %  وزنی

ضد لغزندگی
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15x15

Neda Blu 9ندا آبی 9 Neda Tan 3ندا بژ 3

 Neda Metallicندا متالیک قهوه ای Neda Brn 66ندا قهوه ای6
Brn 6

Neda Tan 5ندا بژ Neda Tan 45ندا بژ 4

Neda Brn 3 & Flowerندا قهوه ای 3 و تک گل
 

Neda Wht 2 & Flowerندا سفید2 و تک گل
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15x15

Rashel wht 2 & Flowerراشل کرم 2 و تک گل

Rashel red 1 & Flowerراشل قرمز  1 و  تک گل

Rashel brn 6 & Flowerراشل قهوه ای6 و تک گل
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15x15

 هایپر قهوه ای 3
و تک گل

و سیگاری 

Hiper Tan 3
Flower
& Cigar

Hiper wht 3هایپر سفید 3

Hiper brn 4هایپر قهوه ای 4
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15x15

شهرزادقرمز 2

تراوربژ 2

نیوالیف بژ 1

Shahrzad Red 2

Travertan Tan 2

New life Tan1 نیوالیف بژ 2

تراورسفید 3

یلدا بژ 1

New life Tan2

Travertan Wht 3

Yalda Tan 1
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20x20

Lana Blu 1 النا آبي 1

بولیتا آبي 2

Paso Brn 4پاسو قهوه ای4 

Bolita Blu 2 Bolita Brn 4بولیتا قهوه اي 4 Bolita Wht 1 بولیتا سفید1

النا کرم 3 تک گل النا کرم Lana Brn 43 النا قهوه اي 4

النا آبی 2

Lana Wht 3 Lana Wht 3 Flower

Lana Blu 2

Paso Wht 2پاسو سفید 2

Vigo Blu 2 ویگو آبي 2
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20x20

Zhabiz Blu1ژابیز آبي 1 Zhabiz Blu2ژابیز آبي 2

Zhabiz Tan 1ژابیز بژ  1

Zhabiz Wht1 ژابیز سفید 1

Zhabiz Pnk1ژابیز صورتي 1 Zhabiz Pnk2ژابیز صورتي 2

Zhabiz Tan 4ژابیز بژ Zhabiz Tan 24ژابیز بژ  2

Castelon Wht 2کستلون سفید2

Castelon Brn 4کستلون قهوه اي 4

تک گل کستلون قهوه اي 1تک گل کستلون قهوه اي 4 Castelon Flower 
Brn 4

Castelon Flower 
Brn 1
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20x20

Anti acid Blu 2آنتي اسید آبي2  Anti acid Wht  1آنتي اسید سفیدAnti acid Tan 3 1آنتي اسید بژ 3 Anti acid Blu 2آنتي اسید آبي2  آنتي اسید سفیدAnti acid Tan 3 1آنتي اسید بژ 3

 Anti acid Wht 1آنتي اسید سفیدAnti acid Tan 3 1 آنتي اسید بژ3
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20x20
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20x20

Ecut Brn 4ایكات قهوه اي 4  Ecut Tan 1ایكات بژ 1 Ecut Wht 1ایكات سفید1

ایكات آبي 7
تک گل و باند

Ecut Blu 7
Flower &  Border

ایكات آبي 8
تک گل و باند

Ecut Blu 8
Flower &  Border

ایكات سبز 3
تک گل و باند

Ecut Grn 3
Flower &  Border
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20x20

Ashkan Pnk 2اشكان صورتي 2

Ashkan Pnk 3اشكان صورتي 3 Ashkan Red 1اشكان قرمز1 Ashkan Red 4اشكان قرمز4

Ashkan Tan 1اشكان بژ 1

Ashkan Wht 2اشكان سفید 2 Ashkan Wht 3اشكان سفید3

Ashkan Brn3اشكان قهوه اي 3

Ashkan Brn1اشكان قهوه اي 1 Ashkan Brn2اشكان قهوه اي 2

Ashkan Brn 5اشكان قهوه اي 5

Ashkan Org 2اشكان نارنجي 2
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20x20

Ashkan Wht 1اشكان سفید 1

Ashkan Gry2اشكان خاکستريAshkan Gry12اشكان خاکستري1

Ashkan Blu 2اشكان آبي 2

نیوآریانا تک گل1

نیوآریانا تک گل2

 New Ariana
Flower1

 New Ariana
Flower2

Ashkan Blu 4اشكان آبي 4

New Ariana  Border 2نیوآریانا باند2

New Ariana  Border 1نیوآریانا باند 1
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20x20
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20x20

Malmo Brn 6مالمو قهوه اي 6

Malmo Brn 6 Flower تک گل مالمو قهوه اي 6

Malmo Red 2مالمو قرمز2

Malmo Red  2 Flower تک گل مالمو قرمز 2
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20x20
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20x20

Crystal Blk 1کریستال مشكي1

Crystal Wht1کریستال سفید1

کریستال سفید
تک گل

Crystal Wht1
Flower

کریستال مشكی
 تک گل

Crystal Blk1
Flower
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20x20
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20x20

سافتلن آبي 7و تک گل
 و باند

Softlan Blu 7 سافتلن آبي 8 و تک گل
و باند

Softlan Blu 8 سافتلن سبز3 و تک گل
و باند 

Softlan Green3
Flower &  Border Flower &  Border Flower &  Border



ALBORZ             CERAMIC31 30

20x20

SoftlanTan 1سافتلن بژ1 و تک گل Softlan Brn 4 سافتلن قهوه اي4 و تک گلSoftlan Red1سافتلن قرمز1 وتک گل
Flower &  BorderFlower &  BorderFlower &  Border  و باند و باند و باند
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20x20

Andia Blu 1آندیا آبی 1

Katia Blu 2کاتیا آبی 2

Katia Org 3کاتیا نارنجی3 Katia Tan 1کاتیا بژ 1

Andia Blu  2آندیا آبی 2

Katia Blu 1کاتیا آبی 1
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20x20
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12x24

آبي 2

سفید 1

Blu 2

Wht 1
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25x25

Papyros Wht 1پاپیروس سفید Papyros Wht 21پاپیروس سفید 2 Papiros Blu 7پاپیروس آبی 7

Coto Tan 1کوتو بژ1  Coto Wht 1کوتو سفید 1 Coto Wht 2کوتو سفید 2

Atica Brn 1آتیكا قهوه ای 1 Coto Tan 1کوتو بژ Atica Brn 51آتیكا قهوه ای 5
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Mariya Wht 2ماریا سفید 2

Estella Brn 1استال قهوه ای1  Estella Wht  2استال سفید2  Valencia Pinkوالنسیا صورتی

Verona Wht 2ورونا سفید 2

Paniz Wht1پانیز سفید1

Viola Wht 3ویوال سفید3

Domino Wht 2دومینو سفید 2

Nila Wht 2نیال سفید2
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25x25

Yaris Wht 2یاریس سفید2 Yaris Blu1یاریس آبیValencia Wht11 والنسیا سفید1 براق

Valencia Blk1والنسیا مشكیValencia Blu 71والنسیا آبی7 Valencia Gry1والنسیا خاکستری1

Valencia Wht1والنسیا سفید1 مات Riva Blu 2ریوا آبی 2 Riva Wht 2ریوا سفید 2
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Almond Wht 2آلموند سفید2 آلموندقهوه ای6 Almond Brn 6آلموند مشكی1

Almond Gry 1آلموند خاکستری1

Almond Blk1
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25x25

Celina Wht 2سلینا سفیدCelina Whit 32سلینا سفید 3

Nanci Brn 7نانسی قهوه ای7 Nanci Wht 2نانسی سفید Soit Wht 12سوییت سفید1

Melodica Blu 7ملودیكا آبی 7 Melodica Wht 1ملودیكا سفید1ملودیكا بنفش 3 Melodica  Lvn3
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15x45
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15x45
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Fossil Wood Red 1فسیل وود قرمز 1

Fossil Wood Wht 1فسیل وود سفید 1

Fossil Wood Blk  1فسیل وود سیاه 1
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15x45

 Fiorentina Tan 2فیورنتینا بژ 2

Fiorentina Gry 1فیورنتینا خاکستری 1

Fiorentina Red 1فیورنتینا قرمز 1
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Narvan Brn2نارون قهوه ای 2

Narvan Brn 4نارون قهو ه ای 4
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15x45
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Landis Brn 4الندیس قهوه ای4

Landis Tan 6الندیس بژ 6

Landis Wht 3الندیس کرم 3
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15x45

Shaghayegh Pnk 1شقایق صورتی 1

Shaghayegh Brn 4شقایق قهوه ای 4

Shaghayegh Wht 3شقایق سفید3

Shaghayegh Wht 1شقایق سفید 1

Shaghayegh Tan 1شقایق بژ1
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Shaghayegh Red 4شقایق قرمز 4
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15x45

Orkid Gry 2ارکیدخاکستری 2

Orkid Pnk 2ارکید صورتی 2

Orkid Red 3ارکید قرمز3

Orkid Wht 2ارکید سفید2

Orkid Tan 1ارکید بژ 1
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Tooska Brn5توسكا قهوه ای5

Tooska Brn1توسكا قهوه ای1
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15x45

Tooska Brn 6توسكا قهوه ای6

Tooska Tan 7توسكا بژ 7

Tooska Red 2توسكا قرمز 2
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15x45

Spacato Brn 2  اسپاکاتو قهوه ای2

 Spacato Wht 2اسپاکاتو سفید 2
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Spacato  Brn 6اسپاکاتو قهوه ای 6

اسپاکاتو بژ 1

اسپاکاتو  بژ 2

 Spacato Tan 1

Spacato Tan2 
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15x45

Wood Brn 7 & Flower وود قهوه ای7 و تک گل

 Wood Brn3 & Flower وود قهوه ای 3 و تک گل
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15x45

 Wood Wht 1 & Flowerوود سفید 1و تک گل

 Wood Gry1 & Flowerوود خاکستری1 و تک گل
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Project Brn1پروجكت قهوه ای1

Project Tan1پروجكت بژ1

Project Red 3پروجكت قرمز3
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15x45

Spinas Whtاسپیناس سفید
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20x50

Atica Brn 1آتیكا قهوه ای 1

Atica Brn 5آتیكا قهوه ای 5
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Diyana Brn 1دیانا قهوه ای 1

Diyana Brn 2دیانا قهوه ای 2
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20x50
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20x50
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20x50
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20x50

Domino Wht 2 دومینو کرم 2

Domino Flower تک گل دومینو

Domino Border باند دومینو

Domino Brn4دومینو قهوه ای 4
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20x50
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20x50

Salvia Brn 4سالویا قهوه ای4

Salvia Flowerسالویا تک گل

Salvia Wht2سالویا سفید2

Salvia Borderسالویا باند
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20x50

Marbel Brn 4 ماربل قهوه ای 4

Marbel Wht  2ماربل کرم 2
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20x50

Prisma Blk 1 پریسما مشكی1

Prisma Tan  1پریسما بژ1

Prisma Wht 2 پریسما سفید2
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45x45

Capochino Wht 2کاپوچینو سفید2

Amitis Wht 2آمیتیس سفید2

Armina Brn1آرمینا قهوه ای1

Diamond Wht 2 دیاموند سفید2
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45x45
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Digital Tile
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D
igital Tile

Dark Festival - 15x45cm
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D
igital Tile

Plaza White Stone - 25x45cm
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D
igital Tile

Plaza Travertine Stone - 25x45cm
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D
igital Tile

Plaza Black Stone - 25x45cm
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D
igital Tile

Plaza Cream Stone - 25x45cm
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D
igital Tile

Plaza Brown Stone - 25x45cm
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15x45

موزائيك هاي البرز با تركيب رنگها

انتخاب  حق  با  شده  تعیین  قبل  از  مختلف  موزائیکی  ترکیبات 
ترکیب سفارشی شما   

البرز مجموعه ای از کاشیهای سرامیکی برای      موزائیکهای 
و  زیبا  طراحیهای  باال،  سطح  فنی  مشخصات  با  ساختمانهایی 

مخصوصا برای معماری پیشرفته می باشند. 
و  مشتری  نیاز  اساس  بر  طراحی  رنگ،  تمایز  از  استفاده      
طراحی  در  استفاده  قابل  محصوالت  ایجاد  برای  رنگها  ترکیب 
های گوناگون موجب می شود بتوان این محصوالت را در منازل 

و یا محیطهای شهری استفاده نمود. 
همواره هنر موزائیک سرامیکی مترادف با سلیقه دکوراسیون در 

پوششهای کف و دیوار بوده است. 
البرز در طرحهای  ترکیبی سرامیک  دلیل محصوالت  این  به     
مختلف از حداکثر تنوع و ترکیب رنگها برخوردارند و می توانند 

مناسب هر نیازی باشند.

Pre-determined mosaic combinations with 
the option of requesting your own customized 
combination 
     Alborz Mosaics is a ceramic tile range for building with top-
level technical, aesthetic and functional design, specifically for 
modern architecture.
     The distinct technology, designed according to use, combine 
to create a product range that provides maximum scope for 
design, enabling these products to be used in homes or urban 
areas.
     Ceramic  mosaic  art  has  always  been synonymous with 
decorative  .taste in wall coverings and floors This is why the  
Alborz Ceramic mixes projects are the ultimate in mosaics, 
“mixing the mixes” in different proposals, each suitable. for any  
type  of  solution.
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5x5
cm

DG BRN4 DG GRY1

DG GRY2 DG GRY3

DG GRY5 DG GRY6
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DG BLK1 DG BLU1

DG BLU2 DG BLU4

DG BLU5 DG BRN3
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5x5
cm

DM BLK1 DM GRY2

DM GRY3
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DG LVN1 DG ORG1

DG WHT1 DG WHT2

DG WHT3
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2.5x5
cm

BG BLU 5 BG BLU 7
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BG BLU 1 BG BLU 2
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2.5x5
cm

BM GRY 3 BM GRY 5

BM GRY 1 BM GRY 2
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BG WHT 3 BM BLK 1

BG WHT 1 BG WHT 2
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2.5x2.5

CG Azu2 CG Azu3

CG BLK 1 CG BRN 2

CG BRN 3 CG BRN 4
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BM GRY 6 BM TAN2

CA BLU 2 CA BLU 5

CA WHT 1 CG Azu1
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2.5x2.5

CG GRY 1 CG GRY 2

CG GRY 3  CG GRY 4

  CG GRY 5  CG GRY 6
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CG BRN 5 CG GRN 3

CG GRN 4 CG GRN 5

CG GRN 6 CG GRN 7
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2.5x2.5

CG PNK 2 CG PNK 3

CG PNK 4 CG RED 1

CG RED 2 CG RED 4
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CG GRY 7 CG LVN 1

CG ORG 1 CG ORG 2

CG ORG 3 CG PNK 1
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2.5x2.5

CG WHT 3 CG YLW 1

CG YLW 2 CG BlU 2

CG BlU 4 CG BlU 5
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CG TAN 1 CG TAN 2

CG TAN 3 CG TAN 4

CG WHT 1 CG WHT 2



ALBORZ             CERAMIC 118

2.5x2.5

CM BLU 5 CM BLU 7

CM GRY 2 CM GRY 3

CM GRY 4 CM GRY 5
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CG BlU 7 CG BlU 8

CG GRN 1 CG GRN 2

CM BLK 1 CM BLU 2
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2.5x2.5

CM GRY 6 CM WHT 1

CM WHT 2 CM WHT 3

مناسب براي:

     استخرهاي شنا، نواحي اطراف استخرهاي شـنا، حمام ها، مقاوم در برابر لکه ها، مقاوم در 
برابریخبندان، مقاوم به خراش،  قابلیت بهداشتي باال،  زیبایي واال، طراحي داخلي، کف سازي 

بیروني، چشم انداز طبیعي، مناطق سردسیر، نماهاي خارجي ساختمانها

     موزائیکها صرفا در اشیای زیر خاکی و استخرهای شنا دیده نمی شوند، بلکه به  
سرعت تبدیل به اجزای هنری و زیبایی می شوند که زندگی و سرور را به خانه شما 

خواهند آورد.
    موزائیکهای کف با مقاومت باال در رنگهای مختلف موجود می باشند.

    در برابر ضربه، عالمت گذاری و سایش مقاومت باالیی دارند.
    نگهداری و تمیز کردن آنها آسان است.

    دارای سطوح ضد لغزشی بوده که مطابق با استانداردهای بین المللی می باشند.
    سطوح مقاوم به عوامل شیمیایی.
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Mosaics are no longer something just seen in swimming pools or unearthed 
from past centuries, they are fast becoming items of art and beauty that will 
bring life to your home.

    Highly resistant flooring  available in different colors.

    Highly resistant to knocks, marks and abrasion.

    Easy to clean.

    Anti slip surfaces that comply with international norms.

    Surfaces resistant to chemical agents.

Suitable for : 

swimming pools, Swimming pools surround areas, Baths, Resistance to stains, Frost 
resistance, Scratch  proof,  High   hygienic  functionality,  High  aesthetical  valency,  
Interior design, Outdoor flooring, Landscaping, Chill out areas, Exterior facades
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3.3
cm

SG WHT 1 SG WHT 3

SG YLW 1

 SG ORG 1 SG PNK 4
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SG BLK1 SG BLU 2

SG BLU 5 SG BLU 7

SG BRN 5 SG GRN 3
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2.5x2.5

CG URC 3 CG URC 4

CG URC 7 CG URC 8

CG URC 1 CG URC 2

GRY6
20%

GRY1
20%

GRY3
30%

WHT1
30%

BRN3
7%

TAN1
33%

WHT2
60%

ORG1
25%

YLW2
25%

YLW1
25%

RED2
25%

BLU7
20%

BLU2
40%

WHT1
40%

BRN3
6%

TAN1
28%

WHT1
66%

BLU7
10%

BLU1
40%

WHT1
50%
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CG URC 9 CG URC 11

CG URC 12 CG URC 13

CG URC 14 CG URC 15

BRN4
6%

BRN2
33%

WHT3
61%

BLU8
25%

BLU7
50%

BLU2
25%

BLU3
10%

BLU7
40%

BLU1
50%

ORG2
40%

YLW1
40%

YLW2
20%

BLU7
33%

BLU2
34%

BLU1
33%

BLU2
50%

WHT1
50%
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2.5x2.5

CG URC 30 CG URC 34

CG URC 35 CG URC 36

CG URC 37 CG URC 38

GRN2
33%

GRN4
34%

GRN1
33%

PNK3
33%

PNK2
33%

PNK1
34%

LVN1
50%

PNK3
50%

BRN2
34%

TAN2
33%

TAN1
33%

TAN1
34%

WHT2
33%

WHT1
33%

LVN1
33%

BLU8
34%

GRY3
33%
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CG URC17 CG URC 21

CG URC 23 CG URC 25

CG URC 28 CG URC 29

WHT3
33%

WHT2
34%

WHT1
33%

BRN4
38%

BRN2
38%

WHT2
56%

BLU5
27%

BLU2
43%

WHT1
30%

GRN3
24%

GRN2
36%

WHT1
40%

BRN3
40%

WHT2
40%

PNK1
20%

GRN3
24%

GRN1
15%

GRN7
61%
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2.5x2.5

CG URC 45 CG URC 46

CG URC 47 CG URC 48

CG URC 49 CG URC 50

BLK1
25%

GRY7
25%

GRY6
25%

WHT1
25%

GRN6
25%

GRN5
25%

ORG2
25%

YLW2
25%

RED2
20%

ORG1
20%

BLU5
20%

WHT2
40%

YLW1
20%

YLW2
20%

WHT1
60%

BRN5
20%

PNK3
40%

PNK2
40%

RED2
25%

BLK1
25%

BLU7
25%

 WHT1
25%
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CG URC 39 CG URC 40

CG URC 41 CG URC 42

CG URC 43 CG URC 44

RED1
20%

ORG2
40%

RED2
40%

GRN1
40%

YLW2
20%

GRN5
40%

PNK4
20%

PNK2
40%

PNK1
40%

BRN4
20%

BRN3
40%

BRN2
40%

PNK3
25%

PNK4
25%

PNK1
25%

PNK2
25%

PNK3
25%

PNK4
25%

PNK1
25%

WHT2
25%
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2.5x2.5

AZU1
25%

BLU5
25%

BLU8
25%

WHT1
25%
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2.5x2.5

CG URC 66 CG URC 67

CG URC 68 CG URC 69

CG URC 70

TAN4
30%

BLU1
30%

GRY6
10%

BLU7
30%

GRY4
25%

BLU3
25%

GRY1
25%

BLU2
25%

WHT3
25%

BRN2
25%

BRN4
25%

TAN4
25%

AZU1
25%

BLU5
25%

BLU8
25%

WHT1
25%

PNK3
25%

BLU8
25%

BLU3
25%

WHT2
25%

TAN4
20%

BRN4
20%

BRN2
20%

WHT3
20%

YLW1
20%

CG URC 71
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CG URC 51 CG URC 52

CG URC 53 CG URC 54

CG URC 55 CG URC 65

GRN7
25%

BRN3
25%

PNK2
25%

WHT2
25%

LVN1
25%

BLU4
25%

BLU2
25%

WHT3
25%

GRN2
25%

GRY2
25%

AZU1
25%

BLU8
25%

ORG2
25%

GRY6
25%

GRN5
25%

BLU1
25%

AZU2
25%

BRN4
25%

TAN1
25%

PNK3
25%

BLK1
25%

GRY5
25%

GRY3
25%

WHT1
25%
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2.5x2.5

CG URC 73

CG URC 74 CG URC 75

CG URC 76

GRN3
25%

GRN1
25%

ORG1
25%

GRN7
25%

RED4
25%

TAN2
25%

PNK3
25%

WHT3
25%

CG URC 72

GRY6
25%

PNK3
25%

GRY4
25%

TAN2
25%

GRN3
25%

GRN1
25%

GRY5
25%

GRN5
25%

BLK1
15%

RED1
15%

GRY7
35%

WHT1
15%
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2.5x2.5

5x10

5x10

5x20

5x20

5x10 5x20
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Neda BRN 6  15x15 cm 
CM WHT 2 
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    قابلیت تولید و اخذ سفارش تابلوها در اندازه، طرح 
با هماهنگی کارخانه  و رنگهای مختلف بر حسب متراژ 

وجود دارد.

      Order of tableaus in different sizes, designs and 
olors will be accepted  depending on quantities 
along with coordination of factory.

 65x 40 cm
 DG WHT 1      5 x 5 cm
          DG BRN 5       5 x 5 cm
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    قابلیت تولید و اخـذ سفارش تابلوها در اندازه، طرح 
کارخانه  هماهنگی  با  متراژ  بر حسب  مختلف  ورنـگهای 

وجود دارد.

Order of tableaus in different sizes, designs and 
colors will be accepted depending on quantities 
along with coordination of factory.

 240 x 240 cm
CG WHT 1    2.5 x 2.5 cm         
BG WHT 1       2.5 x 5 cm
DG WHT 1          5 x 5 cm

 240 x 240 cm
CG WHT 1/ BLK 1       2.5 x 2.5 cm         
BG WHT 1                     2.5 x 5 cm
DG WHT 1                        5 x 5 cm
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 240 x 240 cm 
CG WHT 1      2.5 x 2.5 cm         
BG WHT 1         2.5 x 5 cm
DG WHT 1            5 x 5 cm

 240 x 240 cm 
CG WHT 1/ BLK 1     2.5 x 2.5 cm         
BG WHT 1                    2.5 x 5 cm
DG WHT 1                       5 x 5 cm

  These tableaus will be presented by Alborz 
Ceramic Co. and each package contains 64 sheets 
of 30x30 cm(along with specific numbers) and it 
should be installed on surface according to showed 
figure.

    این تابلوها توسط شرکت سرامیک البرز در بسته های 
64 برگی در اندازه X 30 30 سانتی متری( شماره دار( 
ارائه می گردد و بایستی مطابق شکل نمایش داده شده 

بر روی سطح نصب گردد.
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Margeritta - 120x120 cm

Art M
iX M

osaic
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Margeritta



ALBORZ             CERAMIC 144

Art M
iX M

osaic

Mille - 90x90 cm

Toranj - 90x90 cm

Square - 90x90 cm
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2.5x2.5
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پـروژه ها
Projects 

       طرح شما با قرار گرفتن دانه های رنگی در کنار هم شکل می گیرد و این کار با 
صدها موزاییک در کنار هم صورت می پذیرد. طرح شما تبدیل به یک سطح تکمیل 

شده برای همیشه  باقی می ماند.
که  بسیار غنی می شود  باعث خلق طرحهای  تن و شید      طیف گسترده رنگ، 

تاثیرگذار هستند.
      رنگها و سطوح زیادی می توانند ترکیب شوند  و این امکان وجود دارد تا سطوح 

زیبای رنگی  ایجاد شوند.
     با ترکیب رنگها، طرح ها و بافتهایی منحصر به  فرد  از  مجموعه موزائیکهای 
متنوع،  این اطمینان را می دهیم که می توانیم زیبایی های فراوانی را برای شما 

خلق کنیم.
      اهمیتی ندارد طرح شما دارای چه شکل و اندازه ای  باشد، هندسی یا تصویری. 
ما قادریم هر طرح،  نقش،  تصویر،  منظره  و عکسی را به  دیوارهای موزاییکی 

تبدیل کنیم.
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     One by one, the colors dots dissolve the idea and recompose   it  in  
hundreds of ceramic mosaic tiles. 
The image designed becomes a finished work, forever.
     The wide variety of colors, tones and shades allows us to create very rich 
which are specially impressive.
     A large number of colors and surfaces can be  combined,  and  it  is  
possible 
to create Chromotherapy areas.
    Incorporating unique colors designs and textures from our diverse col-
lections of mosaics, we are sure that we can bring  too much beauties for 
you.
    No  matter  what  the  shape  and size   of   the  composition is.  Be  it  
geometrical or figurative  we  can  transform  into  mosaic  any  design, 
painting, portrait, landscape and picture.
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پـروژه ها
Projects 

تا اشکال صلب و سطوح  این امکان وجود دارد       
منحنی شکل، با حداقل شعاع انحناء پوشیده شوند.

        متخصصان صنعت موزائیک، سرامیک البرز را به 
جهت اطالع رسانی عالی، راهنمایی و مهارت در زمینه 
طراحی و فراهم کردن محصول به عنوان یک شرکت 
پیشروی جهانی در مبحث موزائیک و یکی از بهترین 

انتخابها می دانند. 

     A range of sizes to meet any design and 
aesthetic requirement.

     As specialists within mosaic industry, Alborz 
Ceramic is one of the best choice for offering 
advice guidance, design experting and supply 
of world-leading mosaics.
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هتل الصفوه واقع در کشور مصر

          دو عکس روبرو متعلق به پروژه هتل الصفوه در کشور مصر 
می باشند که در قسمتهای متعددی از آن محصوالت شرکت سرامیک 

البرز به کار رفته است.

     These pictures are relevant to the Safwa Resort Project in 
Egypt that Alborz Ceramic products have been used
in its several sections.

Safwa Resort Katameya(New Cairo) Egypt 

پـروژه ها
Projects 
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      در خصوص طرحهای سرامیک البرز، معتقدیم که مشتریان باید 
به خاطر تعهدمان به برتری  محصوالت و رضایتمندی آنها احساس 

اطمینان داشته باشند.

مسجد کابل

     Regarding  Alborz Ceramic designs, we believe our cus-
tomers should feel confident about our commitment to excel-
lence and satisfaction.

Kabul Mosque
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       Pardisan tower project in Tabriz that  Alborz Ceramic prod-
ucts have been used in its several sections such as its facade. 
Japanese technology and installation method have been ap-
plied for the  facade of this project.

        پروژه برج پردیسان تبریز که در قسمتهای متعددی از آن ( ازجمله 
نما (، محصوالت شرکت سرامیک البرز به کار رفته است. در نمای 
از تکنولوژی و روش نصب نما در کشور ژاپن استفاده  این پروژه 

شده است.

پـروژه ها
Projects 
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Pardisan Tower
Tabriz City

پروژه برج پردیسان 
واقع در تبریز
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Packing Description
      Alborz  products  are  presented  in  a  wide  range of  colors  and 
sizes.  Due  to  this  variation,  they  are  packed  in  different 
cartonsaccording to their types and shapes.

      بستـــــه بندی
      محصوالت البرز با طیف گســترده ای از رنگها و سایزها نشان داده 
می شوند. به علت این تغییرات، محصوالت در کارتن های مختلفی مطابق با 

نوع و شکلشان بسته بندی می شوند.
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   جدول بستــــــه بندی
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Direction of Coding System
The first column of the coding is shown by (A) which is 
related to size of the products. “A” is shown as mosaic 
1.8x1.8, “B” as mosaic 2.5x5, “C” as mosaic 2.5x2.5, “D” 
as mosaic 5.0x5.0, “F” as mosaic 7.5x7.5, “S” as mosaic 
hexagonal with the diameter 3.3 cm, “T” as mosaic 10x10, 
“K” as mosaic 15x15, “R” as mosaic 20x20, “I” as mosaic 
25x25, “L” as mosaic 15x45, “O” as mosaic 30x30, “V” as 
mosaic 25x40, and “W” as mosaic 30x45 cm ceramic tile. 
The second column is shown by letter (B) is related to the 
type of glaze used to cover the surface of mosaic and ce-
ramic tile.  

“M” is the abbreviation of Matt, “G” of Glossy, “S” of 
Snowy, “F” of Flooring, and “A” of Anti slip glazed

 types. The third column shown by (C) indicates whether 
or not any changes are made on the surface of each type 
of tiles. 

In case there is an extra cut (curve) on the surface of tiles, 
it has been tried to show the type of the cut by a capi-
tal English letter which is similar to it. For example, letter 
“N” indicates an extra cut from one corner to the other, 
so it can be divided into two triangle pieces. Letter “X” in-
dicates a double extra cut from each corner to the other 
ones, so a tile can be divided into four triangle pieces. Let-
ter “H” indicates a straight left to right cut on the center 
of tile, so it can be divided into two pieces.

If there is no trace of any kind of cuts or curves on the 
surface, it is shown as “A”.  

The fourth and fifth columns are shown by (D) which are 
related to the type of design or effect made on the mould 
to make it different. It can be simple or rustic type and is 
shown by a double digit from 01 to 99.  

Number 01 represents mould with no changes.Matt or 
glossy glazes with plain surface are classified into two 
groups.  The  first  group  with  matt  glaze  is introduced 
as Accord  and the  second  group with glossy  glaze as  
Harmony.      

راهنمـــــای سيستـــم كد گذاری

ستون اول کد با حرف )A( نمایش داده می شود، مربوط به سایز 
محصوالت است.  

 ،  2/5  X  5 موزائیک  بعنوان   ”B“  ،8/8X1/1 موزائیک  بعنوان   ”A“
 ،  5  X  5 موزائیک  بعنوان   ”D“  ،2/5  X  2/5 موزائیک  بعنوان   ”C“
“F” بعنوان موزائیک S“ ، 7/5 X 7/5” بعنوان شش ضلعی با قطر 
3/3 سانتی متر، “T” بعنوان کاشی سرامیک K“ ،10 X 10” بعنوان 
 ، 20 X 20 بعنوان کاشی سرامیک ”R“ ،15 X 15 کاشی سرامیک
“I” بعنوان کاشی سرامیک L“ ،25 X 25” بعنوان کاشی سرامیک 
“O” بعنوان کاشی سرامیکV“ ،30X 30” بعنوان کاشی   ،15 X 45
سرامیک X 40 25 و “W” بعنوان کاشی سرامیک X 45 30 نشان 

داده می شوند.  

 

ستون دوم که توسط حرف )B( نشان داده می شود، به نوع لعاب 
استفاده شده برای پوشش سطح موزائیک و کاشیهای سرامیکی 

ارتباط دارد.  

“M” مخفف مات، G مخفف براق، S مخفف برفی، F مخفف کف و 
A مخفف انواع لعابدارهای ضد سر می باشند.  

ستون سوم که با حرف )C( نشان داده می شود، نشان می دهد که 
آیا تغییری روی سطح هر نوع کاشی ایجاد شده است یا نه.  

ها  کاشی  سطح  روی  (منحنی(  اضافی  برش  یک  که  حالتی  در 
با یک حرف  وجود داشته باشد، سعی شده است که نوع برش 
بزرگ انگلیسی که مشابه با آن می باشد، نشان داده شود. بعنوان 
مثال حرف “N” یک برش اضافی را از یک گوشه به گوشه دیگر 
نشان می دهد، بنابراین کاشی می تواند به دو مثلث تقسیم شود. 
حرف “X” یک برش اضافی دوبل را از هر گوشه به گوشه های 
دیگر نشان می دهد، بنابراین یک کاشی می تواند به چهار مثلث 
تقسیم شود. حرف “H” یک برش مستقیم را از چپ به راست در 
مرکز کاشی نشان می دهد، بنابراین کاشی می تواند به دو قطعه 
روی سطح  منحنی  یا  برش  نوع  هیچ  از  اثری  اگر  تقسیم شود. 

کاشی وجود نداشت، با “A” نشان داده می شود.  

ستونهای چهارم و پنجم با )D( نشان داده می شوند که مرتبط 
می شوند با نوع طرح یا افکت ایجاد شده روی قالب که کاشی را 
متفاوت می کنند. کاشی می تواند از نوع ساده یا روستیک باشد 

که با دو رقم از 01 تا 99 نشان داده می شود.  
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 The  range  of colors  applied on  Accord  and  Harmony  
exceed 45 based colors. Number 02 represents moulds 
with rough  curves on the surface and is known as Rocky. 
Like  Accord  and  Harmony, the range of applied colors 
exceed 45 from white to black in matt and glossy glazes.
 Number 03 represents the first  soft rustic type  which  
Alborz produced. There you may find some small holes on 
the surface and the edges are still unchanged. It is known 
as mountain and distributed to the market by color BRN 3.  

 Number 04 represents the mountain design with some 
changes on the edges. This type presented to the market 
in two formats. The one with matt or glossy glaze without 
any printing on the top is introduced as Rainbow and the 
one with matt glaze and a print on the top as Arian. There 
are 7 colors of Rainbow and 4 colors of Arian available in 
the market.  

   Number 05 is named Rush due to its resemblance to a 
kind of wood with the same name. It can be presented 
both with matt or glossy glaze  in 45 colors.

Number 06 is introduced as Epigraph. It is a kind of rustic 
type and available in two colors.  

Number 07 is named Mani .  

Number 08  presented to the market as Wave. There are 
six printed colors of this type available.  

Number 09 is named Atlasi. This type is the newly irregu-
lar type with non-straight angles.   

As you see, It is possible to represent almost 100 different 
types of mould with this category. The   

coming new designs can be introduced from 10 to 
99.  

The sixth and seventh columns are related to the printing 
type applied on the surface of tiles.  

If a no. shows 00, it means there is no printing applied 
on the top of the tile. In case, it is shown as 01 to 99, it 
means there is a trace of a kind of printing format on the 
top of tile. By now, 01 is applied on  Mountain, Arian, and 
Epigraph.  

The eighth, ninth and tenth columns of this system shown 
by letter (F) are taken to introduce the colors.  

It consists of three letters of abbreviated name of colors. 
These colors based on their place on Alborz spectrum col-
ors are shown by WHT as group of white colors, TAN as 
group of Bronze colors, PNK as group of Pink colors, BRN 
as group of Brown colors, RED, ORG as the group of Orange 
colors, YLW as the group of Yellow colors, GRN as the group of- 

عدد 01، قالب را بدون هیچ تغییری نشان می دهد. لعابهای مات یا 
براق با سطح ساده به دو گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول 
با لعاب مات بعنوان Accord و گروه دوم با لعاب براق به عنوان 
 Accord معرفی می شوند. دامنه رنگهای اعمالی روی Harmony

و Harmony متجاوز از 45 رنگ پایه است.  

نشان  سطح  روی  ناهموار  های  منحنی  با  را  قالبهایی   ،02 عدد 
می دهد و به عنوان Rocky شناخته می شوند. مانند Accord و 
Harmony، دامنه رنگهای بکار رفته متجاوز از 45 عدد از سفید تا 

سیاه در لعابهای مات و براق است.  

تولید کرده است،  البرز  اولین نوع روستیک نرم را که  عدد 03، 
نشان می دهد. ممکن است سوراخهای کوچکی روی سطح کاشی 
و لبه هایی که هنوز تغییر نکرده اند، پیدا شود. این کاشی بعنوان 
Mountain شناخته می شود و در بازار با رنگ BRN 3 توزیع می 

شود.    

عدد 04، طرح Mountain را با مقداری تغییرات روی لبه ها نشان 
می دهد. این نوع کاشی در دو فرمت به بازار معرفی می شود. 
فرمت اول با لعاب مات یا براق بدون هیچ چاپی روی آن بعنوان 
بعنوان  آن  روی  چاپ  یک  و  مات  لعاب  با  دیگری  و   Rainbow

Arian معرفی می شوند.      

بازار  در   Arian برای  رنگ  چهار  و   Rainbow برای  رنگ  هفت 
وجود دارند.        

عدد 05، بعلت شباهت با یک نوع چاپ با همان نام، Rush نامیده 
می شود. این کاشی می تواند با هر دو لعاب مات یا براق در 45 

رنگ نشان داده شود.  

عدد 06، به عنوان Epigraph معرفی می شود که یک نوع رستیک 
بوده و در دو رنگ در دسترس می باشد.  

عدد Mani ،07 نامیده می شود.  

عدد 08، با عنوان Wave به بازار معرفی شده است. شش رنگ 
چاپ شده از این نوع موجود است.  

با  نامنظم  نوع  جدید  نوع  این  شود.  می  نامیده   Atlasi  ،09 عدد 
امکان  این  مشاهده شد،  چنانچه  باشد.  می  مستقیم  غیر  زوایای 
وجود دارد که تقریبا 100 نوع قالب مختلف را با این گروه بندی 
بازار عرضه می  به  آینده  در  که  کرد. طرحهای جدیدی  معرفی 

گردند، می توانند از 10 تا 99 معرفی شوند.  

ستونهای ششم و هفتم مربوط به نوع چاپ بکار برده شده روی 
سطح کاشیها می باشند.  

روی  چاپی  هیچ  اینکه  یعنی  شود،  داده  نشان   00 با  عددی  اگر 
داده  تا 99 نشان  با 01  اعمال نشده است، در صورتیکه  کاشی 
شود، یعنی اینکه اثری از این نوع فرمت چاپ روی کاشی وجود 
 Epigraph و   Mountain  ،Arian روی   01 در حال حاضر،  دارد. 
اعمال می گردد. در ستونهای هشتم، نهم و دهم این سیستم که 
با حرف )F( نشان داده می شوند، رنگها را معرفی می کنند. آنها 

شامل سه حرف مخفف شده از نام رنگها می باشند.
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-Green colors, BLU as the group of Blue colors, LVN as Lav-
ender color, GRY as the group of Grey colors, and BLK as 
Black. The eleventh column shown by (G), specifies the 
place of color in a  group by digits from 1 to 9. As an exam-
ple, WHT 2 introduces the second color in white group. 
    

The twelfth column shown by letter (H) indicates the tone 
differentiation of each color, it is very important to use 
colors with the same tonality in one area. Otherwise, the 

outcome will not be satisfactory.  

The thirteenth column shown by letter (I) specifies the 
products grade as 1,2,3 and 4.  

The fourteenth column shown by letter (J) gives infor-
mation about the size of tiles after firing which is about 
2mm.  

Shown by (K), the fifteenth column concerns itself with 
packing system, “P” means groups of mosaics used by pa-
per mesh, “F” means packing mosaics using nylon mesh, 
“S” means packing of 10X10 ceramic tiles in group of 3X4 
by silicon P.V.C dot mounting. If it is replaced by “T”, it 
means packing 10x10 ceramic tiles in a group of 3X3 piec-
es of tiles in each sheet. “U” indicates packing by using 
plain paper on the top specially 3X4 pieces of 10X10 ce-
ramic tiles. If the no. of tiles decreases up to 3X3 pieces, it 
will be shown as “V”.

Shown by letter (L), the sixteenth up to twenty - frist col-
umns give the production date.  

The last column shown as (M) represents production op-
erator in that date.  

 

  

 WHT با  البرز  رنگهای  طیف  در  مکانشان  اساس  بر  رنگها  این 
 ،TAN .به صورت گروهی از رنگهای سفید نشان داده می شوند
رنگهای  از  گروهی   ،PNK (برنز(،   Bronze رنگهای  از  گروهی 
صورتی، BRN، گروهی از رنگهای قهوه ای، RED و ORG بعنوان 
گروهی از رنگهای نارنجی، YLW بعنوان گروهی از رنگهای زرد، 
از  گروهی  بعنوان   BLU سبز،  رنگهای  از  گروهی  بعنوان   GRN
از  گروهی  بعنوان   GRY بنفش،  رنگ  بعنوان   LVN آبی،  رنگهای 

رنگهای خاکستری و BLK بعنوان رنگ سیاه می باشند.  

ستون یازدهم توسط )G( نشان داده می شود که مکان رنگ را 
در یک گروه توسط رقمهای 1 تا 9 مشخص می کند. بعنوان مثال، 

WHT 2، رنگ دوم را در گروه سفید معرفی می کند.

ستون دوازدهم که با حرف )H( نشان داده می شود، تفکیک درجه 
(تن( هر رنگ را نشان می دهد که خیلی مهم است از رنگهایی با 
رنگ بندی مشابه در یک ناحیه استفاده شود. در غیر اینصورت، 

نتیجه رضایت بخش نخواهد بود.  

ستون سیزدهم که با حرف )I( نشان داده می شود، درجه بندی 
محصوالت را بصورت 1، 2، 3 و 4 مشخص می کند.  

ستون چهاردهم که با حرف )J( نشان داده می شود، اطالعاتی را 
درباره اندازه کاشی ها بعد از پخت که حدود 2 میلی متر است، 

می دهد.   

ستون پانزدهم که توسط )K( نشان داده می شود، به بسته بندی 
سیستم مربوط می شود، )P( یعنی گروهی از موزائیکهایی که از 
بندی موزائیکها  )F( یعنی بسته  توری کاغذی استفاده می کنند، 
بندی کاشیهای سرامیکی  یعنی بسته   )S( نایلونی،  توسط توری 

10x10 در گروه 3X4 توسط P.V.C های نقطه ای.     

اگر)S( با )T( جایگزین شود، یعنی بسته بندی کاشیهای سرامیک 
صفحه  هر  در  کاشیها   3X3 قطعات  از  گروه  یک  در   10X10

(شیت(.  

 3X4 بسته بندی توسط کاغذ ساده را مخصوصا روی قطعات )U(
از کاشیهای سرامیک 10X10 نشان می دهد. اگر تعداد کاشیها تا 

3X3 قطعه کاهش یابد، با )V( نشان داده خواهند شد.  

ستونهای شانزدهم تا بیست و یکم که با حرف )L( نشان داده می 
شوند، تاریخ تولید را می دهند. ستون آخر که با )M( نمایش داده 

می شود، اپراتور تولید را در آن تاریخ معرفی می کند. 

 ستونهای شانزدهم تا بیست و یکم که با حرف )L( نشان داده می 
شند، تاریخ تولید را می دهند. ستون آخر که با )M( نمایش داده 

می شود، اپراتور تولید را در آن تاریخ معرفی می کند. 

ستونهای شانزدهم تا بیست و یکم که با حرف )L( نشان داده می 
شند، تاریخ تولید را می دهند. ستون آخر که با )M( نمایش داده 

می شود، اپراتور تولید را در آن تاریخ معرفی می کند. 
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 مشخصات فنی و كيفی محصوالت










