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 شرکت سرامیک البرز سایز مینیاتوری لیست قیمت مصرف محصوالت

 )ریال( 1درجه طرح و رنگ گروه سایز

2.5*2.5 

 و

 شش ضلعی

 و

5*5 

 2.140.000 سفید، آبی، زرد، خاکستری، نارنجی، قهوه ای، سبز، مشکی، صورتی، بژ 1

 2.480.000 اسکای همه رنگها، مشکی 2

3 
، سورمه ای URC2 ،URC14 ،URC9 ،URS1 ،URS14محصوالت میکس 

BLUE05 ،URD 
3.120.000 

 3.170.000 قرمز، متالیک، کراکوال، پانچ دار، شاین 4

 3.560.000 میکس الیت -میکس اسکای 5

 3.770.000 میکس ژوکوند 6

7 
، میکس هوگو، میکس آبرنگی، URC71، میکس URC17میکس 

 URS17بارانی،
4.210.000 

 5.960.000 گلوریا 8

 4.720.000 میکس های طرح دار، دست چین، شطرنجی، میکس شاین 9

10*10 

 1.820.000 سفید، آبی، زرد، خاکستری، نارنجی، قهوه ای، سبز، مشکی، صورتی، بژ 1

 2.320.000 مشکی 2

 2.560.000 رنگ های قرمز، متالیک، کراکوال، پانچ دار، شاین 3

 3.120.000 ، میکسBLUE05سورمه ای  4

 5.230.000 میکس های طرح دار، دست چین، شطرنجی 5

   

   

5*2.5 

 1.680.000 سفید، آبی، زرد، خاکستری، نارنجی، قهوه ای، سبز، مشکی، صورتی، بژ 1

 2.390.000 رنگ های قرمز، متالیک، کراکوال، پانچ دار، شاین 2

 URB 2.600.000محصوالت میکس  3

 4.260.000 طرح دار، دست چین، شطرنجیمیکس های  4
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 لیست قیمت مصرف محصوالت سایز بزرگ شرکت سرامیک البرز

 3درجه  2درجه  1درجه  طرح و رنگ گروه سایز

15*15 

 720،000 810.000 940.000 ندا سفید و بژ، قهوه ای ساده 1

 820.000 930.000 1.080.000 راشل، ندا قهوه ای متالیک 2

 920.000 1.040.000 1.210.000 دکور ندا 3

 1.320.000 1.490.000 1.750.000 دکور راشل 4

20*20 

 650.000 730.000 850.000 کوتو، ویو، ایکات سفید، اشکان سفید، ژوان، روما، توپاز، بیوتی 1

 750.000 850.000 990.000 لوییزا، دکور لوییزا، مالمو، آنتی اسید، بوردو 2

 890.000 1.000.000 1.170.000 بوردو، ایکات آبی فیروزه ایدکور  3

 1.100.000 1.240.000 1.450.000 ایکات سورمه ای 4

30*30 

1 
، هاوانا، ژاسپر، پراگ، کلکته، نگار، گلسا فلت، استار، اسکوئر، لئون

، ورنی، آلموند، آرامیس، هارمونی طوسی و سبز و آبی، ترنج، اسپیرال

 میالن

1.110.000 950.000 810.000 

 890.000 1.000.000 1.170.000 کاترین، بایرن، هارمونی قرمز، گلسا پانچ، دکور پانچ گلسا، دکور نگار 2

 930.000 1.050.000 1.230.000 گارنت، تیفانی، لوکا، دکور لوکا، زینو، آنیل، دکور لئون 3

 980.000 1.090.000 1.290.000 سمنتینموزائیکو، دکور موزائیکو، آلتون، فوجی، آنتی اسید،  4

45*45 

1 
آلموند، فلوره، تراورتن، دیاموند، ریوالدی، آمیتیس، بایرن، ژینا، ماربال، 

 آنتالیا، آرامیس، روما
870.000 750.000 660.000 

 690.000 780.000 910.000 کاوالی، دکور کاوالی، دیبا، دکور دیبا، بنتلی 2

 780.000 870.000 1.020.000 آراگونیت 3

43*43 

 910.000 1.030.000 1.200.000 کاوان )آنتی اسید( 1

 910.000 1.030.000 1.200.000 پارکو، پارکر، پیکو 2
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 لیست قیمت مصرف محصوالت سایز بزرگ شرکت سرامیک البرز

 3درجه  2درجه  1درجه  طرح و رنگ گروه سایز

60*30 

1 

 ، استارآنتیک ،  ، نیو آلپ سفید آلپ،  ، آترا ، دکور فلوره فلوره

 ، آتن ، آیلین ، لیانا ، ورنی طوسی و سفید و بژ ، پارمین ، بلکا

 ، کنیتکس ، آرکا

960.000 820.000 730.000 

2 

آیرون کرم، ریتم، آکروپلیس، بنتلی روشن، سالسا سفید، 

 هارمونی طوسی، سیگما روشن، آلموند کرم و طوسی، 

 روشن یمونترال طوس، نسکافه ای اکتاو کرم و طوسی و

1.000.000 860.000 760.000 

3 

سالسا آبی، بنتلی تیره، پازل، ترنج، افرا، سیگما تیره، آلموند 

، قهوه ای و سبز، آیرون قهوه ای، هارمونی سبز، آبی، قرمز

 رهیت یمونترال طوس

1.050.000 900.000 800.000 

4 

دکور سالسا، دکور بنتلی، دکور هارمونی، دکور ریتم، هگزا، 

دکور ترنج، دکور ورنی، دکور اکتاو، دکور سیگما، دکور لیانا، 

 دکور آیلین، دکور آتن، ورنی متالیک

1.200.000 1.030.000 910.000 

 910.000 1.030.000 1.550.000 دکور مونترال، دکور االرو 5

60*20 

 690.000 780.000 910.000 اسکادا، هاوانا، مارسی، ونیز، پرادا 1

 780.000 870.000 1.020.000 کاترین، میالن، پراگ، آرژنتا 2

 870.000 980.000 1.140.000 پاریس 3

4 
 دکور پاریس، دکور اسکادا، دکور هاوانا، دکور آرژنتا، 

 دکور گل کاتریندکور پراگ، دکور میالن، دکور پرادا، 
1.230.000 1.050.000 930.000 

 990.000 1.110.000 1.300.000 کاتریندکور پانچ  5

45*15 

 640.000 720.000 840.000 نیو اسپاکاتو، مایا سفید، شانل، مانلی، سیدنی 1

 660.000 750.000 870.000 مایا، دکور شانل، دکور مانلی، دکور سیدنیکو، دکور مورا 2

 820.000 930.000 1.080.000 کودکور مورا 3
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 شرکت سرامیک البرز چیتامینیاتوری لیست قیمت مصرف محصوالت 

 )ریال( 1درجه طرح و رنگ گروه سایز

 شش گوش
 4.930.000 رایان 1

 4.950.000 رایان طالیی 2

5/2*5/2 

 4.050.000 مونالیزا 1

 3.790.000 دیور مشکی –ویونا  2

 4.010.000 دیور سفید –دایا  3

 6.310.000 دیور 4

5*5 

 3.440.000 کوبیسم –ترمه  1

 3.650.000 برلیان 2

 4.580.000 تاپیک 3

 4.950.000 رویال 4

5/7*5/7 

 2.520.000 کارتیه سفید 1

 2.680.000 آریسا 2

 blue 2 3.030.000کارتیه  3

 blue 7 3.460.000کارتیه  4

 3.860.000 مسی( -سبز -سرمه ای -نقره ای -کارتیه)کرم 5

 4.27.000 کارتیه میکس سرمه ای و سبز -کارتیه میکس طوسی و سفید 6

10*10 

 2.890.000 رافائل –آیلند  1

 3.110.000 آدرینا –کنزو  –سیلور  2

 3.600.000 شیده 3
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 شرکت سرامیک البرزچیتا لیست قیمت مصرف محصوالت سایز بزرگ 

 )ریال( 1درجه طرح و رنگ گروه سایز

15*15 

 1.370.000 مودنا، آدالید، جنوا 1

 1.540.000 دکور مودنا 2

 2.200.000 دکور آدالید، دکور جنوا، بالنکو 3

20*20 

 1.120.000 روشا سفید، گوچی سفید 1

2 
روشا مشکی، والنتینو، هرمس سفید و کرم، گوچی 

 مشکی،شوبارد 
1.400.000 

3 

 دکور والنتینو، اونیکس سفید و کرم،

 هرمس طوسی و مشکی و قهوه ای و نسکافه ای

 اللیک سفید و مسی

1.490.000 

 1.900.000 دکور روشا 4

 2.370.000 دکور هرمس، دکور اللیک، دکور شوبارد 5

30*30 

 1.060.000 گلکسی، دیزاین سفید، ماکسیم،النکوم 1

 1.230.000 النوین کرم 2

 1.400.000 النوین مشکی، دیزاین مشکی 3

 1،490،000 دکور دیزاین، برایتون 4

 1.570.000 سایان 5

60*20 

 1.260.000 گلکسی، دانتل، ورسای، النوین کرم و مسی 1

 1.520.000 گلکسی، النوین مشکیدکور دانتل، دکور ورسای، دکور  2

 1.680.000 نایس کرم، دکور النوین 3

 2.060.000 نایس مشکی 4

60*30 

 1.400.000 ایوانیش کرم و طوسی روشن 1

 1.450.000 ایوانیش طوسی تیره 2

 1.610.000 پورتو روشن 3

 1.680.000 دانهیل، دکور دانهیل، پورتو تیره 4

 1.780.000 دکور پورتو 5

24*12 
 1.910.000 پریسلی، آرمانی سفید، اسپریت، دوکاتی،  1

 2.020.000 آرمانی، مشکی، مارلی 2
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 شرکت سرامیک البرزلیست قیمت مصرف تک گل و باند محصوالت 

 ) هر قطعه( 1درجه  سایز نام طرح
 750.000 30×60 نیو آیرون

 690.000 30×60 آترا طوسی

 660.000 30×60 آیرون

 630.000 30×60 آرکا

 530.000 30×60 پارالل

 570.000 30×60 استار

 540.000 30×60 کنیتکس

 530.000 30×60 آلموند کرم -پارمین

 510.000 30×60 ونیز

 440.000 30×60 ورنی

 440.000 30×60 پاریس

 C،B،A 60×30 410.000آتن 

 300.000 30×60 آیلین

 B،A 60×30 300.000فلوره 

 270.000 30×60 آلموند قهوه ای پریکات

 810.000 30×60 آلموند یشمی

 650.000 30×60 نیو ورنی

 210.000 8×30 بردر ورنی

 260.000 13.5×30 قرنیز ورنی

 120.000 1.5×60 سیگاری درسا

 360.000 10×60 بردر مارسی

 260.000 5×5 موزائیک آلموند

 

 سرامیک البرزشرکت لیست قیمت مصرف تک گل چیتا 

 )ریال( 1درجه طرح و رنگ گروه سایز

20*20 
 450.000 تک گل روشا طالیی 1

 530.000 تک گل گوچی 2
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