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کارخانه    سنگ    تزئینی 
و شرکت طراحی بین المللی

فرگاه
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یرومشو اینجا استکرجدرواقعدیزاینفرگاهمرکز
از تفادهاسباصدتاصفر از حجیمبسیار نماییو مستقلکامالسازهبامتر 12ارتفاعدر متر 20ابعادبهپروژهاین

این،استشدهساختهو طراحی(کارخانهموسس)فرگاهمهندستوسطشدهتولیدو اختراعمحصوالت
و ازهسطراحیدانش،انحصاریمتریالو تولیددانش،محصولطراحی،نماطراحیقدرتاز استنمایشیپروژه

.تکنولوژیو اعتبار ،اجرا
یفرموالسیونباماسنگیشدهاختراعمحصوالت بومیرتبصوو شدهایرانواردبروز تکنولوژیو انحصار

.بسازندراکالسیکو مدرنهاینماهاپازلاینکمکبهمیتوانندمعمارانو استتولیدحالدر سازی

زیبانمایشی
محصوالت  انحصاریاز  

مرکزیدفتر   و شوروم    
فرگاه دیزاین–9نبش گلستان -میدان مهرگان_کیانمهر _کرج

سنگ کالسیک در        صنعت     نمای      ساختمانانقالبی
شبیه پیچ و مهره های استاندارد  با   قطعات  ما  پروژتو طراحی و اجرا کن 



؟زمانگذر آب؟؟جذبرطوبت،گرما،سرما؟نشهخراب
به!بگذاریدشآتمستقیمشعلهرویبالفاصلهو بگذاریدفریزردرونهفتهیکو کنیدخیسراسنگ!کنیدتست

یانوعیمصیاطبیعیسنگهر رویراآزمایشایناگرکهصورتیدر افتدنمیسنگبرایاتفاقیهیچنکردنیباور طرز 
!!!!میخوردترکدهیدانجامپرسالنو سرامیک

پرسیوارداتسفیدسیمانشبیهمعدنیپودریباکهاستشدهفرآوریطبیعی%100سنگپودر همانهاسنگجنس
ایجادراهاسنگفرمCNCدستگاهکمکبهو میسازیممهندسیروشباراطبیعیسنگساختار واقعدر ،میشود

و ایراناردوروسیهاز رافرموالسیوناینانحصاریبصورتفرگاهمهندسو دارهاستاندارددنیاجایهمهمتریالاین.میکنیم
!نداردایراندر موجودپلیمریو رزینیهایسنگبامشابهتیو نمونههیچو کردهاختراعثبت

سنگشبیههموزنشندارد،طبیعیسنگبافرقیهیچو ،میشودکار مالتبا،میخوردبرشسنگمثلدقیقا
.هستسبکتر هم%10وطبیعیه

راقبو ماتسطح.هستطبیعیسنگاز بهتر مالتبههمگیرایشو داردوجودهماسکوپقطعاتاز یکسریدرون
.کنیدکار ترکیبیصورتبهطبیعیسنگو تراورتنبامیتوانیدراحتیبهو میشودتولیدهم
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دقیقا
سنگهخوده 

چون پودر  سنگ
برشپرس شدست

آسان هر 
سنگکاری

میتونه
نصب کنه

گیرایش به 

مالت
عالی

مقاومت
در سرما

گرما
رطوبت

؟کیفیتجنس و 



400عمارت مهندس کنعان ارزش ملکپروژه
میلیارد تومان

تابلو فرگاه دیزاین به عنوان شو روم نصب شده روی 
ملک

لواسان

میلیارد تومان 500

میلیارد تومان400

تهران

لواسان

هبنزدیکتهرانآزادگانشاهیعمارتتاالر پروژه•
تومانمیلیارد90ملکارزشعمارتباغهکتار 2

1بهنزدیکتهرانشبنشینعمارتتاالر پروژه•
تومانمیلیارد90ملکارزشعمارتباغهکتار 

ملکارزش.آدرانراهسهتهرانبزرگتاالر پروژه•
تومانمیلیارد100

–اناشهرکرودهنعمارتطبقه4ویالیپروژه•
تومانمیلیارد120ملکارزش.تهران

ارزش.تهران–1فازاندیشهواحدی10آپارتمانپروژه•
تومانمیلیارد30ملک

ارزش.تهران–کیالندماوندطبقه3ویالیپروژه•
تومانمیلیارد10ملک

تومانمیلیارد60...و4و3فازاندیشهپروژه•

تهران

میلیارد تومان 500

میلیارد تومان 400

، سی سنگان امیردشتمتل قو  ، رویان ، پروژه
ارزش ...   ، تنکابن ، رامسر و پارادایز، شهرک نوشهر

ملک ها
میلیارد تومان300

مازندران

میلیارد تومان 300

طبقه ، رشت ، ارزش ملک 8بلوار پاسداران انزلی پروژه
ها

میلیارد تومان170

گیالن

میلیارد تومان 170

نیحسیکوچهمهرانمیدانعظیمیهرویالپروژه•
تومانمیلیارد200ملکارزش

کلارزش.کیانمهر_مهرشهرفرگاهشورومپروژه•
تومانمیلیارد200اخوانجنابتجاریهایملک

زکهنشهریار ،کهنزشهریار ،مارلیکهایپروژه•
،دشتتهران،سهلیه،شهر محمد،4و3ملت

تومانمیلیارد300هاملکارزش....و،هشتگرد

کرج
میلیارد تومان 700

میلیارد تومان 700 کرج

مازندرانمیلیارد تومان 300

نصیری  ،پروژهرسولی   ، پروژهنظری  ، پروژهابهر    ، پروژه
گلپور قزوینپروژهعباسی     ، پروژهقربانی   ، پروژه
میلیارد تومان200

زنجان  و 
قزوین

میلیارد تومان 200

...آپارتمان مهندس لعل بروجرد و پروژه
میلیارد تومان50

زنجان 

میلیارد تومان 50

هبکیشکوشکسرایویالییمعروفپروژه•
در ر کشودر پروژه هافردترینبهمنحصر از یکیعنوان

294وهزار 11درپروژهاین.شدواقعکیشجزیرهقلب
هر کهویالواحد34شاملو شدهواقعزمینمربعمتر 

.استتریپلکسصورتبهو مربعمتر 340واحد
تومانمیلیارد1200•

کیش
میلیارد تومان 1200

کیشمیلیارد تومان 1200

میلیارد تومان20شیراز  
دارابپروژه

اراک و 
لرستان  

اصفهان  

کرمان و 
کرمانشاه  

میلیارد تومان24
اراکپروژه

میلیارد تومان18
جمالزاده پروژه

میلیارد تومان 10
مهندس عبدلله زادهپروژه

ارزندههایملکتومانمیلیارد3500باالی_1390سالتاسیس؟فرگاهکمپانیچرا
لقبهمهو اندکردهاستفادهفرگاههایسنگاز ایرانکشور در 
نفر اولینشماچوننباشیدنگرانپس!اندکردهتحقیقخریداز 

!دببینینزدیکاز رامارومشو یکبار استکافی!نیستید میلیارد تومان 3500باالی

پروژه های ماستاعتبار ما  

این مهم یکشبه  بدست   نیامده
!حاصل     سال ها    همت و  کوشش است 

https://khabarban.com/a/28297215
https://khabarban.com/a/28298857
https://khabarban.com/a/28300835


FOR YOU

Get our prices as online 

why are you still 
waiting to join us 
soon?

Retaining Facade stone cost can 

range from $10 to $55 per square 

meter depending on stone type and 3D Design By F Design studio

Fargah_Design

Cost

به مهمترین بحث یعنی دلیل خرید خیلی هارسیدیم
و سرعت   تامین   جنسقیمت

!کنیددقتباالعکسدر شدهنصببانداز متریکبه

مقایسه(ترینارزان)ترامیتطبیعیسانتی8سنگیکباراسانت8ضخامتباطنابییافنریباندمحصولداریمقصد
کنیم

استتومانهزار 300یادالر $10مربعیمتر 1401سالدر (ترامیتخانواده)سفیدسانتی2آهکیسنگترینارزان
!استتومانهزار دویستو میلیونیک1.200.000طرحیهیچبدونخامسانتی8ترامیتقیمت

اینطبیعیقیمت،یعنیمیشودکاریروز 1درتراشاجرتهزینهتومانهزار 600بتراشنددستباراماطنابیطرحاگر 
!میشودتومانمیلیون2.5باالیحداقلبتراشنددستگاهبااگر و میشودتومانمیلیون2نزدیکطبیعیسنگبامحصول

!!ازاربدر سنگترینارزانقیمتنصفیعنی!استتومانمیلیون1حدودکارخانهطنابیمحصولقیمتانتهادر 
سیمانقیمتبامقایسه

روزیحداقلایحرفهکار استادیکدستمزدکهشودصرفزمانبایدکاریروز 2حداقلحجماینایجادو تراشمتر یکبرای
همترکآخر در کهداردهمدیگر هایداستانو رنگبهنیاز تازه!باالترماقیمتاز همباز یعنی!استتومانهزار 600

میخورد
.نیستیسهمقاقایلعنوانهیچبهزیباییدر نهو سرعت،جنس،کیفیتدر نهسیمانچونماندنمیباقیحرفی

...شماستباتصمیم

ماجرااصل
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سههایآبجکتکافیستهستیدمعمار اگر 
رادخوهایپروژهآنهاکمکبهو کنیدتهیهرامابعدی

.کنیدطراحی
ازلپچیدنهمانندکهماسنگیمحصوالتکمکبه

یدکنطراحیمدرنو کالسیکنمایتوانیدمیهست
رادخوپروژهراحتاجراو دیتیلکاملپشتیبانیباو 

رسپطبیعیسنگپودر مامحصوالتجنس.بسازید
راآنمیتواندکاریسنگهر و استشدهفرآوریو شده

و ودشمیکار مالتباسنگماننددقیقاو کندنصب
!میخوردبرشپریلببدون

میلیون    اعتبار 30در سایت     ثبت نام با 
ب   دریافت   کنید     و     با   هر     پروژه    کسخرید سنگ     

اه همچنین در قسمت پشتیبانی همر .  درآمد    کنید
شما هستیم تا انتهای پروژه 

F-COIN امندرآمد کسب 

www.Fargah-Design.com

درآمد $



(دهدانجاممیتواندرنگکاریهر میشوداسپرینصباز بعدراحت)اجراروش%0آبجذب+عایق100%
بکمکولیاست%3حدودطبیعیسنگشبیههاسنگآبجذبکارخانهروتینتولیدو عادیحالتدر 

کامالراحسطسختیو آبجذبمیتوانیدمیشوداسپریسنگروینصبعملیاتاز بعدکهلعابپوشش
.کنیدمقاوم

هفرگاسنگفرموالسیونبهتوجهباکهوارداتی%100استمحصولیایشیشهسرامیکلعابپوشش
.استشدهتستو داردمطابقتو همخانیکامال

بهراآبجذبوآیدمیبوجودسطحرویعایق%100میلیمترینیمالیهیککهاستطوریآنمشخصات
محصولاین.استمقاومکامالUVاشعهمقابلدر ،همچنیناستشرجیمناطقمناسبو میرساندصفر

تادهدمیپوششهمکشیبندهایقسمتسنگنصباز بعدو بردهباالبسیار همراخشبهمقاومت
.ارددراالزممقامتکامالو نداردمتریالاینرویتاثیریهیچیخبندانو سرما.شودمحافظتکامالنما
.دهدمیپوششهمکشیبندهایقسمتچون؟؟نصباز بعدچرا

.استبازدیدقابلو استنشدهنانو کهداریمساله10هایپروژهماخیر ؟استضروری
خودرو و طبیعیسنگحتیسطحیهر رویخزهاینکهبدلیلمیشودپیشنهاد؟استالزمشرجیمناطق

.میشودتشکیل
رویردنکتمیزجهترادستمالکهوقتی،بریزیدسطحرویراچایو سس!!کنتستروکردنتمیز

کهنیدمیکمشاهدهواستشیشهمشابهدقیقاجنساینرفتار کهشدخواهیدمتوجهمیکشیدسطح
.نداردجذبیهیچو میشودتمیزراحتیبه

www.Fargah-Design.com

!شیشه ای نانوسرامیک لعاب 

براق
مات

جذب آب
%صفر 100%

جذب عایق
کثیفی

%صفر

نانو



NEXT Generation

Colorرنگتنوع
پوشش سرامیک

رینتلوکسو ترینپرطرفدار !رنگ
نروشکرمکالسیکنمایدر رنگ

سفارشاتحجموبدلیلاست
فقطرارنگهمینهمکارخانه

میکنمتولید

کالسیکنمایمحصوالترنگ
حجموبدلیلاستروشنکرمکالسیکنمایدر رنگترینلوکسو ترینپرطرفدار 

.میکندتولیدفقطرارنگهمینکارخانه،سفارشات

ننمایمحصوالترنگ مدر
.استیدتولدستدر مشکیو سفیدهایرنگو استمحبوبرنگیکاکسپوز بتنرنگ

،ایقهوه،استخوانیکرمرنگ:تولیددر رنگتنوعقابلیت

خاکستری،شکالتی

و نداردوجودرنگدر محدودیتیهیچ:نصباز بعدپاششیرنگتنوع
مراههبهو میشودساختهرنگاینشددادهتوضیحسرامیکلعاببخشدر کهطور همان

.استسفارشقابلکهمیشوداسپرینمارویسرامیکلعاب

www.Fargah-Design.com

The extremely varied  and         

natural        structures,    colors,

and patterns of these goods are 

interesting and interesting    from 

the perspective of   architects ,  

exterior designers, and 

building contractors.  

رنگ



Engineering 

Details

The extremely varied  and         

natural        structures,    colors,

and patterns of these goods are 

interesting and interesting    from 

the perspective of   architects ,  

exterior designers, and 

building contractors.  

اینطی،داریماجراو بنصپشتیبانیآنالینو تصویریصورتبه:اجراو نصبپشتیبانی

.میکنندروعشراشماپروژهساختسادهفیلمیکدیدنباکهکردیمآساننحویبهراجوشکار و سنگکار باارتباطسالها
.یدبفرستگزارشایلحظهمابرایهارسانپیامیاپشتیبانیبخشدر و کنیدنامثبتسایتدر استکافی

ساخت ، اجرای حتی اگر هیچ اطالعاتی در طراحی ،:  ندارید؟ تجربه یا  آشنایی  

آهن کشی و سنگکاری نداشته باشید ما از صفر تا صد تا انتهای پروژه کنار شما هستیم

نقشهتمسیسمیشود؟اجراطرحشانآیاولیدارندرو هاطرحترینزیباهاخیلی:بخشمهمترین

هکطرحیهر یعنیاستبفردمنحصر و شدهمهندسیکامالدیزاینفرگاهدر اجراروشو پشتیبانیو اجراییهای
.میشوداجرامیلیمتر قتدبامیدهیم

هر هیمنمیدشعار ماپس!استشدهاجراطرحطبقدقیقاکهاستکارخانهرومشو نقشه!کنیددقتباالنقشهبه
.شدخواهداجراهماندقیقامیشودارائهشمابهماطرفاز کهطرحی

CAD DATA

پشتیبانی



ن فرگاه  سنگ مدرن در زمینه سبکدیگر انقالبی! مدر

.اندشدهطراحیفرگاهتوسطمدوالرسیستمباکهقطعاتیتولیدو اختراع
استانداردبر یهتکباسریعخیلیمعمارانو دهندمیتشکیلرازیباییهایفرمو دارندریاضیتناسباتهمباکههاییپازل

هستمدرنمحصوالتباشدهطراحیپروژهدو زیر تصاویر .بدهندسفارشو کنندطراحیمیتوانندقطعاتبودن



اریبا محصوالت انحصکالسیک طراحی ویالی ! کردانپروژه 

رادهشطراحیشرکتمحصوالتباکهرالوکسعمارتپروژهنمونهدو زیر تصاویر در 
سفارشرو پروژهسنگو کندطراحییکروزهمیتواندمعمار هر ،میکنیدمشاهده

بدهد



جپروژه  صاریبا محصوالت انحکالسیک طراحی ویالی ! کر

راشدهطراحیشرکتمحصوالتباکهراعمارتیکو فلتپروژههاینمونهزیر تصاویر در 
دهدبسفارشرو پروژهسنگو کندطراحییکروزهمیتواندمعمار هر ،میکنیدمشاهده



رکتبا محصوالت شکالسیک طراحی ویالی ! شمالپروژه 

کتشرمحصوالتباکهتریپلکسعمارتو دوپلکسپروژهنمونهدو زیر تصاویر در 
میکنیدمشاهدهراشدهطراحی



تهراندفتر   نمایندگی اجراطراحی در مقابل    
!استساختماننمایمیبیندملکیکاز مخاطبکهتصویریآخرین

.یبینندمهمهرانماولینمیبیندکسیببریدبکار سازهدر رامیلگردقویترینشمااگر 



اجراطراحی در مقابل    
رویال رزیدنسکرج 



اجراطراحی در مقابل    
مازندران امیردشت    



اجراطراحی در مقابل    
ابهر زنجان 



اجراطراحی در مقابل    
شهرک انا رودهن  



اجراطراحی در مقابل    
مازندران   شمال 



اجراطراحی در مقابل    
ی فرگاه نصب شده_ لواسان لوگو  تجار



اجراطراحی در مقابل    
ی پارادایز–مازندران شهرک الکچر



FOLLOWS us
Fargah_Design

keep you update our news  

Instagram
@Fargah_Design

website
www.Fargah-Design
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