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Size 

شمش صاف

weigh

1

Size 

شمش زاویه

weigh

2

80*20 15kg 80*20 15kg

راست چین



Size 

شمش زاویه

weigh

3

Size 

شمش هالل

weigh

4

80*20 15kg 45*20 7kg

چپ  چین کوچک



Size 

شمش هالل

weigh

5

Size 

شمش هالل

weigh

6

60*20 10kg 76*20 15kg

متوسط بزرگ



Size 

سنگ الماس

weigh

7

Size 

بتن اکسپوز

weigh

8

40*20 2.4kg 60*60 14kg



Size 

بتن اکسپوز

weigh

10

80*80 20kgSize weigh

9

74*10 5kg

چفت



Location

فرگاه دیزاین 
شعبه 

مهرشهر
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WWW.F3DStone.com
Architectural Decorative stone 

Facade Stone manufacturers 

کافی است یکبار شو 
.روم ما را بازدید کنید  

اعتبار ما در نمونه کار 
اجرایی است

Fargah Factory Showroom

Factory Office in KARAJ
ارخانه  کبازدید نمونه پرروهه در دفررر مرکرزی کارهانره 

فرگاه حاصل دانش طراحی مهندسی در رشت  های مکانیک ساخت
ین قدرت ما از طراحی پالن، تام. و تولید، معماری و مهندسی سازه است 

. متریال تا  تحویل   پروژه های خاص و لوکس است  

دفتر  مرکزی کارخانه مهر شهر    



www.Fargah-Design.com

جدرواقعدیزاینفرگاهمرکزیرومشواینجا استکر
ستفادهاباصدتاصفر از حجیمبسیار نماییو مستقلکامالسازهبامتر 12ارتفاعدر متر 20ابعادب پروژهاین
این،تاسشدهساخت و طراحی(کارخان موسس)فرگاهمهندستوسطشدهتولیدو اختراعمحصوالتاز 

سازهطراحیدانش،انحصاریمتریالو تولیددانش،محصولطراحی،نماطراحیقدرتاز استنمایشیپروژه
.تکنولوژیو اعتبار ،اجراو 

بومیورتبصو شدهایرانواردبروز تکنولوژیو انحصاریفرموالسیونباماسنگیشدهاختراعمحصوالت
.ندبسازراکالسیکو مدرنهاینماهاپازلاینکمکب میتوانندمعمارانو استتولیدحالدر سازی

زیبانمایشی
محصوالت  انحصاریاز  

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

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



؟زمانگذر آب؟؟جذبرطوبت،گرما،سرما؟نشههراب
!بگذاریدآتشمستقیمشعل رویبالفاصل و بگذاریدفریزردرونهفت یکو کنیدخیسراسنگ!کنیدتست

مصنوعییاطبیعیسنگهر رویراآزمایشایناگرک صورتیدر افتدنمیسنگبرایاتفاقیهیچنکردنیباور طرز به
!!!!میخوردترکدهیدانجامپرسالنو سرامیکیا

اتیواردسفیدسیمانشبی معدنیپودریباک استشدهفرآوریطبیعی%100سنگپودر همانهاسنگجنس
راهاسنگفرمCNCدستگاهکمکب و میسازیممهندسیروشباراطبیعیسنگساختار واقعدر ،میشودپرس
واردوسی ر از رافرموالسیوناینانحصاریبصورتفرگاهمهندسو دارهاستاندارددنیاجایهم متریالاین.میکنیمایجاد
!نداردایراندر موجودپلیمریو رزینیهایسنگبامشابهتیو نمون هیچو کردهاختراعثبتو ایران

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

و ماتسطح.هستطبیعیسنگاز بهتر مالتب همگیرایشو داردوجودهماسکوپقطعاتاز یکسریدرون
.کنیدکار ترکیبیصورتب طبیعیسنگو تراورتنبامیتوانیدراحتیب و میشودتولیدهمبراق
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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 ملکپروهه
میلیارد تومان

تابلو فرگاه دیزاین ب  عنوان شو روم نصب شده 
روی ملک

لواسان

میلیارد تومان 500

میلیارد تومان400

تهر
ان

لواس
ان

نزدیکتهرانآزادگانشاهیعمارتتاالر پروهه•
میلیارد90ملکارزشعمارتباغهکتار 2ب 

تومان
1 بنزدیکتهرانشبنشینعمارتتاالر پروهه•

تومانمیلیارد90ملکارزشعمارتباغهکتار 
ارزش.آدرانراهسهتهرانبزرگتاالر پروهه•

تومانمیلیارد100ملک
–اناشهرکرودهنعمارتطبقه4ویالیپروهه•

تومانمیلیارد120ملکارزش.تهران
.تهران–1فازاندیش واحدی10آپارتمانپروهه•

تومانمیلیارد30ملکارزش
ارزش.تهران–کیالندماوندطبقه3ویالیپروهه•

تومانمیلیارد10ملک
تومانمیلیارد60...و4و3فازاندیشهپروهه•

تهران

میلیارد تومان 500

میلیارد تومان 400

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

ارزش ملک ها
میلیارد تومان300

مازندران

میلیارد تومان 300

طبق  ، رشت ، ارزش 8بلوار پاسداران انزلی پروهه
ملک ها
میلیارد تومان170

گیالن

میلیارد تومان 170

کوچهمهرانمیدانعظیمیهرویالپروهه•
تومانمیلیارد200ملکارزشحسینی

ارزش.کیانمهر_مهرشهرفرگاهشورومپروهه•
میلیارد200اخوانجنابتجاریهایملککل

تومان
شهریار ،کهنزشهریار ،مارلیکهایپروهه•

تهران،سهلیه،شهر محمد،4و3ملتکهنز
300هاملکارزش....و،هشرگرد،دشت

تومانمیلیارد

کرج
میلیارد تومان 700

میلیارد تومان 700 کر
ج

مازندرامیلیارد تومان 300
ن

نصیری  پروههرسولی   ، پروههنظری  ، پروههابهر    ، پروهه
،

گلپور قزوینپروههعباسی     ، پروههقربانی   ، پروهه
میلیارد تومان200

زنجان  و 
قزوین

میلیارد تومان 200

...آپارتمان مهندس لعل بروجرد و پروهه
میلیارد تومان50

زنجان 

میلیارد تومان 50

کیشکوشکسرایویالییمعروفپروهه•
در پروژه هافردترینب منحصر از یکیعنوانب 

درپروژهاین.شدواقعکیشجزیرهقلبدر کشور 
شاملو شدهواقعزمینمربعمتر 294وهزار 11
صورتب و مربعمتر 340واحدهر ک ویالواحد34

.استتریپلکس
تومانمیلیارد1200•

کیش
میلیارد تومان 1200

کیشمیلیارد تومان 1200

میلیارد تومان20شیراز  
دارابپروهه

اراک و 
لرستان  

اصفهان  

کرمان و 
کرمانشاه  

میلیارد تومان24
اراکپروهه

میلیارد تومان18
جمالزاده پروهه

میلیارد تومان 10
مهندس عبدلل  زادهپروهه

هایملکتومانمیلیارد3500باالی_1390سالتاسیس؟فرگاهکمپانیچرا
و اندکردهاستفادهفرگاههایسنگاز ایرانکشور در ارزنده
شماچوننباشیدنگرانپس!اندکردهتحقیقخریداز قبلهم 
یکنزداز رامارومشو یکبار استکافی!نیستیدنفر اولین
!ببینید

میلیارد تومان 3500باالی

پروهه 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 مرریکبه

مقایس (ترینارزان)ترامیتطبیعیسانتی8سنگیکباراسانت8ضخامتباطنابییافنریباندمحصولداریمقصد
کنیم

استتومانهزار 300یادالر $10مربعیمتر 1401سالدر (ترامیتخانواده)سفیدسانتی2آهکیسنگترینارزان
!استتومانهزار دویستو میلیونیک1.200.000طرحیهیچبدونخامسانتی8ترامیتقیمت
اینطبیعیقیمت،یعنیمیشودکاریروز 1درتراشاجرتهزین تومانهزار 600بتراشنددستباراماطنابیطرحاگر 

تومانمیلیون2.5باالیحداقلبتراشنددستگاهبااگر و میشودتومانمیلیون2نزدیکطبیعیسنگبامحصول
!میشود

بازارر دسنگترینارزانقیمتنصفیعنی!استتومانمیلیون1حدودکارخان طنابیمحصولقیمتانتهادر 
!!

سیمانقیمتبامقایسه
روزیحداقلایحرف کار استادیکدستمزدک شودصرفزمانبایدکاریروز 2حداقلحجماینایجادو تراشمتر یکبرای
مهترکآخر در ک داردهمدیگر هایداستانو رنگب نیاز تازه!باالترماقیمتاز همباز یعنی!استتومانهزار 600

میخورد
قایس مقایلعنوانهیچب زیباییدر ن و سرعت،جنس،کیفیتدر ن سیمانچونماندنمیباقیحرفی
.نیست
...شماستباتصمیم

ماجرااصل
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هسهایآبجکتکافیستهستیدمعمار اگر 
هایپروژهآنهاکمکب و کنیدتهی رامابعدی
.کنیدطراحیراخود
چیدنهمانندک ماسنگیمحصوالتکمکب 
مدرنو کالسیکنمایتوانیدمیهستپازل

راحتجرااو دیتیلکاملپشتیبانیباو کنیدطراحی
سنگپودر مامحصوالتجنس.بسازیدراخودپروژه

سنگهر و استشدهفرآوریو شدهپرسطبیعی
باسنگماننددقیقاو کندنصبراآنمیتواندکاری
!میخوردبرشپریلببدونو شودمیکار مالت

ار       میلیون    اعتب30در سایت     ثبت نام با 
دریافت   کنید     و     با   هر     پروژه    هرید سنگ     

بانی همچنین در قسمت پشتی.  کسب   درآمد    کنید
همراه شما هستیم تا انتهای پروژه 

F-COIN امندرآمد کسب 

www.Fargah-Design.com

درآمد $


