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معرفیشرکت 1

و سرامیک همواره در پخت سوم کاشی سال و تجربه ای بسیار در صنعت 20گروه تولیدی آراسرام با سابقه بالغ بر 
.اندیشه تولید بهترین ها در  این صنعت بوده ا ست 

اید    ه قبل از این تجربه نمودآنچه هدف ما همیشه استفاده از بهترین مواد اولیه و خلق محصوالتی متفاوت تر از 

.می باشد

انش روز گروه تولیدی اراسرام مفتخر است با کمک خداوند متعال و همت مهندسین مجرب این گروه و با تکیه بر د

مان ایران موفق به کسب گواهی نانو سرام شده و تولیدات خود را به حداکثر رسانده و فعالیت خوبی در کشور عزیز

ه تا در داشته  و همچنین توانسته نظر کشورهای همسایه را نسبت به محصوالت جلب نموده و همین امر سبب شد

.امر صادرات نیز گام های خوبی برداریم



محصوالتمعرفی
وخدمات

2

:فعالیت گروه تولیدی آراسرام تولید انواع محصوالت سرامیکی و آبکاری 
انواع کاشی های بین کابینتی و تک گل در ابعاد مختلف-1
هوشمند شده در سایز های مختلففیتیله های کوتینگی و کوتینگ انواع -2
انواع قرنیز های هوشمند -3
انواع محصوالت دکوری در قالب های متفاوت-4
دودی-عسلی-شامپاینی-نقره ای-آبکاری انواع بلوریجات به رنگهای طالیی-5
فلزات آبکاری انواع –6



نمونهقرنیزهایهوشمند 3



نمونهتکگلکاشی 4



انواعفیتیله 5



ارتباطمحصوالتبافناورینانووویژگیها 6

ر روی که بصورت اتم های ریز از  تبخیر فلز و ترکیب با گاز بPVDبا استفاده از روش 
اصیت نانو نوینی با خسطوح کاشی و سرامیک و بلور رسوب نموده باعت تولید محصوالت 

.می شود
:می باشدلذیکه این محصوالت نسبت به محصوالت مشابه معمولی شامل ویژگی های 

سازگار با محیط زیست و عاری از آلودگی-
افزایش مقاوت در برابر خوردگی -
مقاومت به سایش-
ایجاد رنگهای مختلف-
هزینه بعلت مرغوبیت و طول عمر بیشتر نسبت به محصوالت مشابهکاهش -



بینکابینتیکارشدهکاشینمونه 7



افتخاراتشرکت 8

و شده و گروه تولیدی آراسرام مفتخر است که با استفاده از دانش های روز موفق به کسب گواهی نان

.م باشیتوانسته ایم اولین تولید کننده کاشی های سرامیکی با بکارگیری فناوری نانو 

.ماییمبازار عرضه نما توانسته ایم محصوالتی با کیفیت و متمایز از محصوالت مشابه موجود در 



9

و ساپ واتمحصوالت این واحد تولیدی از طریق فروشگاه آنالین و شبکه های اجتماعی شامل 

.ایستاگرام قابل مشاهده و خرید می باشند

.همچنین امکان ارسال به تمامی نقاط کشور از طریق باربری قابل انجام است

.فروش و بازدید در محل کارخانه نیز میسر می باشد

دسترسیبهمحصوالتشرکت



تواناییصادرات 10

الی آمادگی این واحد تولیدی با توجه به توانایی تولید محصوالت در تیراژ و کیفیت ع

.هر گونه همکاری در زمینه صادرات محصول به کشورهای همسایه را دارد



اخذنمایندگی 11

گروه تولیدی آراسرام از سرمایه گزاران محترم جهت اخذ نمایندگی فروش 
در سراسر کشور و کشورهای همسایه با شرایط خاص دعوت به همکاری 

.می نماید
همچنین جهت اشتغال زایی و توسعه محصوالت مدرن باکیفیت و سازگار 

با محیط زیست از جوانان فعال برای معرفی محصول و بازاریابی جهت 
.به این گروه تولیدی دعوت میشودپیوستن 



اخبار 12

درصد کشور را در زمینه محصوالت 20تولید نیاز بیش از به توان ما توانسته ایم با توجه 
.تزیینی تامین نماییمکاشی 

این شرکت با استفاده از فناوری و  نیازهای بازار  موفق به تولید محصوالت دکوری و انواع 
.اکسسوری های تزیینی با رنگ ثابت شده است

شرکت   نیز در برنامه تولیدی این بارنگ ثابت همچنین آبکاری انواع فلزات و بلوریجات 
.فراهم می باشد



انواعاکسسوری 13



راههایارتباطی

لینکدین

09121944054: موبایل 

09121944054: واتس اپ 

frhd4401: اینستاگرام 

www.araceram.com: وبسایت

araceram@yahoo.com: ایمیل

:  تلفن 
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