
صنایع سنگ آروین



درباره شرکت 

اســتخراج  کتشــاف،  ا هــای  زمینــه  در  را  خــود  فعالیــت  مجموعــه  ایــن  نهــاد.  ســنگ  فــرآوری  و  معــدن  صنایــع  عرصــه  بــه  پــا   1387 ســال  در  آرویــن  ســنگ  صنایــع  شــرکت 

ضخامــت بــا  گرانیــت  تایــل  گرانیــت،  هــای  ســنگ  بــرش  مــدرن  و  خــودکار  کامــًا  تولیــد  خطــوط  داشــتن  اختیــار  در  بــا  و  کــرد  آغــاز  گرانیــت  ســنگ  فــرآوری   و 

در  تحویــل  ســنگ  فــرآوری  کیفیــت  باالتریــن  بــا   ، ســاب  هــای  ماشــین  بهتریــن  از  گیــری  بهــره  بــا  شــرکت  ایــن  کــرد.  تولیــد  ایــران  در  بــار  اولیــن  بــرای  را  ســانتیمتر   یــک 

گرانیــت  کننــدگان ســنگ   بســته بنــدي پالــت هــای چوبــی بــر حســب نیــاز مشــتریان و مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی و تکنولــوژی روز دنیــا بــه عنــوان یکــی از برتریــن تولیــد 

گرانیت می باشد.  به شمار می رود. محصوالت فرآوری شده این مجموعه انواع سنگ های 

گردید. سالن تولید این مجموعه به مساحت 6000  متر مربع   شرکت صنایع سنگ آروین واقع در نطنز، شهرک صنعتی اوره، در زمینی به مساحت 30,100 متر مربع در سال 1387 احداث 

شــامل قله برها ، دســتگاه های فرآوری، پولیش و بســته بندی ســنگ می باشــد . خط تولید این مجموعه کامًا مکانیزه اســت که این ویژگی نقش مهمی در کیفیت برتر ســنگ تولیدی 

ایفا می کند. ماشــین آالت خط تولید این واحد ســاخت بهترین شــرکت های اروپایی می باشــد و به لحاظ کیفیت ســاب و برش و مرغوبیت محصول این واحد تولیدی در کشور بی نظیر 

گرانیت می باشد. خط تولید این واحد قادر است روزانه تا 1000 متر مربع سنگ را تولید نماید و توانایی تولید سالیانه بیش از 300,000 متر  بوده و در سطح باالترین استانداردهای دنیای 

کشور بی رقیب باشد. گرانیت را دارا می باشد تا از این نظر نیز در صنعت فرآوری سنگ  مربع انواع سنگ 

چرا آروین بهترین انتخاب است؟

کاهش خطاهای انسانی در تولید می شود. کم شدن دخالت انسان و متعاقبٌا  که باعث  کامًا خودکار ساخت اروپا  کارگیری فناوری پیشرفته توسط بهترین ماشین آالت  - به 

کاهش می دهد و همچنین مراحل بارگیری، حمل،تخلیه و نصب  کمتر هزینه های حمل و نقل را تا نصف  که به دلیل وزن  گرانیت تایل با ضخامت 1 سانتیمتر  - توانایی تولید سنگ 

کاهش می دهد. بسیار آسان تر می شود و وزن سازه را به نحو چشمگیری 

کیفیت نصب می شود. که باعث سهولت و باال رفتن  - اندازه دقیق ابعاد محصول )طول،عرض،ضخامت( 

کشور به وجود آورده است. کیفیت بی نظیر ساب ماشین های پولیش آروین استاندارد جدیدی را در جلوه و زیبایی بصری این محصول در   -

که سبب همسان شدن ضخامت در تمام نقاط می شود. گوشه ها  - ساب یکنواخت در وسط و 

نصــب  در  باالتــر  کیفیــت  و  ســرعت  ســهولت،  باعــث  و  جلوگیــری  حمــل  هنــگام  در  آنهــا  شــدن  پــر  لــب  از  کــه  محصــوالت  لبــه  در  ظریــف  بســیار  زدن  پــخ  توانایــی   - 

می شوند و نهایتًا سطوح فرش شده فاقد ناهمواری  در محل اتصال سنگ ها به یکدیگر خواهند بود.

- سرعت باالی خطوط تولید که موجب تولید انبوه و با کیفیت محصول می شود و توانایی پاسخگویی به نیازهای پروژه های بزرگ نظیر فرودگاهها، مجتمع های تجاری، بیمارستانها 

و ... را به وجود می آورد.

کند. گزینه برای سطوح روی میز)Counter Top( و پله تبدیل می  1- تخصص بی نظیر ما در فرم دهی و پرداخت لبه سنگ، محصوالت ما را به بهترین 
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گرانیت بیشتر بدانیم درباره سنگ 

کــه بــا یکدیگــر پیونــد یافته انــد، تشــکیل شده اســت. در زمیــن شناســی بــه ســنگ های حاصــل از انجماد  کانــی  کــه از یــک یــا چنــد   ســنگ بــه مــوادی از پوســته زمیــن اطــاق می شــود 

آذریــن  هــای  ســنگ  می شــوند.  تقســیم  بیرونــی  آذریــن  ســنگ های  و  درونــی  آذریــن  ســنگ های  بخــش  دو  بــه  آذریــن  ســنگ های  می گوینــد،  آذریــن  ســنگ های  مــذاب،  مــواد 

گــردد  گمــا در داخــل پوســته زمیــن تشــکیل مــی   بیرونــی حاصــل فرآینــد آتشفشــانی و بیــرون ریختــن مــواد مــذاب از دهانــه آتشفشــان اســت امــا ســنگ های آذریــن درونــی از انجمــاد ما

کــه دارای بلورهــای درشــت می باشــد گرانیــت از همــه معروف تــر اســت   ایــن ســنگ هــا در پوســته زمیــن بــه اشــکال مختلفــی منجمــد می شــوند . از انــواع ســنگ های آذریــن درونــی 

کمی ناخالصی های دیگر تشکیل شده است. کوارتز ، فلدسپات و میکا به همراه  کانی  گرانیت از سه  ع آن بسته به شیمی سنگ متغیر می باشد. سنگ  که رنگ های متنو  
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گرانیت آبی آروین سری پرستیژ سنگ 



4

گرانیت کاربرد 

کم نظیری را در اختیار طراحان قرار می دهند. در عین حال با توجه به ویژگی  ح ها و فرم ها امکانات  گون خود برای ایجاد طر گونا گرانیت با توجه به رنگ ها و بافت های  سنگ های 

کارایی جایگاه ویژه ای قائلند.  که برای  گزینه برای معمارانی اســت  گرانیت از قبیل اســتحکام باال و مقاومت بســیار زیاد در برابر فرســایش و عوارض طبیعی بهترین  های ذاتی ســنگ 

گرانیت را به یکی از محبوب ترین و پرکاربرد  ع در ظاهر و رنگبندی،  کنار تنو گرانیت از جمله اســتحکام باال، مقاومت در برابر فرســایش، جذب آب ناچیز در  ویژگی های فیزیکی ســنگ 

که از آن برای فضاهای داخلی  و خارجی ساختمان ها استفاده می شود.  ترین مصالح پایدار ساختمانی بدل ساخته و هزاران سال است 

کابینت قرار می دهد. گرانیتی را در صدر مواد طبیعی مورد استفاده برای سطوح روی میز و  کم سطوح  سختی باال و مقاومت در برابر فرسایش و خط و خش، جذب آب 

گرانیتی به دلیل مقاومت بســیار باال در برابر شــرایط جوی در فضاهای خارجی چون نما و ســنگ فرش حیاط یا پیاده روها بسیار متداول است. استفاده از سنگ  اســتفاده از ســنگ های 

کند. کنار سایر مواد طبیعی همچون چوب و شیشه دنیایی از انتخاب ها را به معماران هدیه می  گرانیتی در  های 

کند، به عــاوه نمای ســنگ ظاهــری بســیار لوکــس و طبیعی بــه فضاهای گزینــه بــرای ســرویس هــای بهداشــتی، حمــام و اســتخر مبــدل مــی  گرانیــت را بــه بهتریــن   جــذب آب ناچیــز 

 داخلی می دهد.

کردن سطوح  و فضاهای خانگی،  گزینه بسیار مناسب برای فرش   گرانیتی به خاطر استحکام و مقاومت زیاد در برابر فرسایش و البته قیمت مناسب همواره به عنوان یک  سنگ های 

اداری و حتی صنعتی مورد توجه بوده است.
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گرانیت از ایران و اقصی نقاط جهان را شــامل می شــود که  محصوالت ما طیف متنوعی از رنگ های بســیار زیبای ســنگ 
کیفیت بسیار باال تولید می شود. گون و با  گونا به وسیله مدرن ترین  خطوط فرآوری در ابعاد 

گرانیت تخصص ماست

گرانیت سبز زیتونی سری پریمیوم سنگ 
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کف مخصوص 
ابعاد:   40x40 با ضخامت 1 سانتیمتر
ابعاد:   40x40 با ضخامت 2 سانتیمتر
ابعاد:   60x60 با ضخامت 2 سانتیمتر

ک پا

  عــرض 40 و طول تــا 320 با ضخامت 2 ســانتیمتر

  عــرض 60 و طول تــا 320 با ضخامت 2 ســانتیمتر

پروفیل )مقاطع( پله 

گانه با به کارگیری از مدرنترین فناوری مورد استفاده در جهان برای فرم دادن و پرداخت لبه سنگ به صورت  شرکت صنایع سنگ آروین برای اولین بار اقدام به پیاده سازی یک خط تولید جدا

ماشینی نموده است. این موضوع ما را قادر به تولید انبوه مقاطع بی نظیری از لحاظ زیبایی و کیفیت نموده که مناسب برای استفاده روی پله و سطوح روی میز و کانتر آشپزخانه است.

محصوالت آروین

کاربــرد در ابعــاد و ضخامــت هــای متنوعــی تولید می شــوند، بــه عــاوه، بنابر نیــاز مشــتریان، آروین محصــوالت خــود را به صورت هــای مختلفــی پرداخت  محصــوالت مــا بــا توجــه بــه 

 نهایی می نماید. )پولیش براق، مات و آتشی(

گرانیت سفید صدف )نطنز(

کاسیک سری پرستیژسری 

گرانیت آبی آروین

گرانیت آبی سیمین )خرمدره(

سری پریمیوم

گرانیت سبز زیتونی )بیرجند(

گرانیت قهوه ای آروینگرانیت سبز پسته ای )بیرجند(

V-GROUP

R LE

 E،L، R انواع ابزار پله از نوع مخصوص پله
عرض 35 سانتیمتر و ضخامت 3 سانتیمتر
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گرانیت تایل آروین با ضخامت 1 سانتیمتر که به دلیل وزن کمتر هزینه های حمل و نقل را تا نصف کاهش می دهد و همچنین مراحل بارگیری، حمل،تخلیه و نصب  محصوالت سنگ 

کاهش می دهد. بسیار آسان تر می شود و وزن سازه را به نحو چشمگیری 

کاسیک گرانیت سفید صدف سری  سنگ 
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بسته بندی

کارخانه تــا محل مصرف تضمین نمایــد در عین حال   در صنایــع ســنگ آرویــن اعتقاد ما بر این اســت که بســته بندی محصوالت می بایســت به نحوی باشــد که ســامت محصــول را از 

بسته بندی باید به دور از تجمات اضافی و تا حد امکان فاقد مواد مضر برای محیط زیست باشد.

محیط  زيست

که منابع طبیعی مورد تهدید قرار نگیرند. این شــرکت  کشــوری اســت. با همین نگرش شــرکت صنایع ســنگ آروین به نحوی حرکت می کند  محیط زیســت از ارکان توســعه پایدار در هر 

کار از اســتخراج تــا فرآوری، بســته بندی و حمــل قرار داده اســت. در همین راســتا آرویــن بیــش از 95% آب مصرفی  کلیــه مراحــل   حفــظ محیــط زیســت را از اولویــت هــای بــاالی خــود در 

گرمایش و کشاورزی در می آورد، از منابع تجدید پذیر  برای  کند و الباقی آب را تصفیه و به صورت قابل مصرف برای مصارف   خود را با تاسیسات پیشرفته بازیافت و مجدد استفاده می 

کند و برای افزایش پوشش سبز منطقه و درختکاری رسوب زدایی از قنوات قدیمی موجود  اقدام نموده است. ک در فرآیندهای تولید استفاده می   انرژی های پا


