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https://www.kara365.ir/
http://www.karacomplex.com/
https://www.kara365.com/
http://karadesigner.com/
http://www.greenkara.com/


3

بتن اکسپوز

30*60-100*60-50*50-60*50:ابعاد



4

مدل ترمه

40*40:ابعاد



5

مدل برگ 

15*15:ابعاد



6

مدل پر

45*15:ابعاد



7

مدل کندو

سانتی متر8هر ضلع :ابعاد



8

مدل دیاموند ترکیبی

سانتی متر8هر ضلع :ابعاد



9

مدل شش ضلعی

سانتی متر8هر ضلع :ابعاد



10

مدل مربع الماس

18*18:ابعاد



11

محرابی

19.5*19.5:ابعاد



12

مدل کیوب

10*10:ابعاد



13

مدل کیا ساده

25*25:ابعاد



14

مدل کیا چرمی

40*40:ابعاد



15

مدل هرم

سانتی متر 14هر ضلع :ابعاد



16

مدل آلفا

10*30:ابعاد



17

مدل بتا

10*30:ابعاد



18

مدل آجر برزن

22*6.5:ابعاد



19

آجر مدل چارک

5.5*23:ابعاد



20

مدل لوزی

سانتی متر9هر ضلع :ابعاد



21

مدل کج راه

26*26:ابعاد



22

مدل دژار

گوناگون:ابعاد



23

مدل حصیری

7*16.5:ابعاد



24

مدل شمس

11*21:ابعاد



25

مدل گلبرگ

30*30:ابعاد



26

مدل لنا

45*45:ابعاد



27

مدل موج

17*5:ابعاد



28

مدل ونوس

11*11:ابعاد



29

مدل زمرد

54*24:ابعاد



30

مدل کوارتز

47*20:ابعاد



31

مدل یاقوت

30*21:ابعاد



32

پیچاز

8*8:ابعاد



33

قرنیز

سانتی متر 10.5ارتفاع :ابعاد



سادهرنگسمپل

34

222                    223                     224                       225                    226              

قهوه ایی               کرم                     کرم                  کرم                  کرم

227                    228                     229                       230                    231              

اییقهوه قهوه ایی قرمز                قرمز                 قهوه ایی              

شودزدهرنگ های ساده  به علت خاصیت بتن دچار نتالیته رنگی شده و دارای بافت میباشند و در صورت نیاز مشتری میبایست در انتها کار رنگ مجدد 



سادهرنگسمپل

35

232                       233                     234                       235                    236              

آبی                      آبی                     آبی                  قرمز                  قرمز

237                    238                     239                       240                    241              

سبز                   سبز                    سبز                   سبز                 آبی

شودزدهرنگ های ساده  به علت خاصیت بتن دچار نتالیته رنگی شده و دارای بافت میباشند و در صورت نیاز مشتری میبایست در انتها کار رنگ مجدد 



سادهرنگسمپل

36

242                        243                         244                      245              

طوسیطوسی                   طوسی                 طوسی                   



داررگهرنگسمپل

37

2کد4کد6کد8کد

1کد3کد5کد7کد



داررگهرنگسمپل

38

10کد12کد14کد

9کد11کد13کد15کد



آجرسمپل

39



:فنیتوضیحات

میباشدرنگورزینسنگ،پودرگچ،سیمان،شاملدهندهتشکیلمواد.

استنصبقابلخمیریچسبباسرامیکوکاشیهمانندمحصول.

استساختمانیسنگردههممخصوصوزن.

میباشدموجودخارجیوداخلیفضایمدلدوهردرکهاکسپوزطرحجزبهداخلیفضایبرایمناسب.

میباشدکاریروز14تولیدزمان.

داردپذیریرنگقابلیت.

است(بومهن)تهرانکارخانهمحل.

میگرددارسالوانتبابزرگابعادوباربریباکوچکابعاد.
40



Contact US

No24. Ravanpour St. Jordan. Tehran

ماییدجهت ارتباط با مجموعه کارا میتوانید بر روی آیکون های زیر کلیک ن

02122050837

09362249040

mailto:info@karacomplex.com
https://maps.app.goo.gl/kAmoPMGHpfVVAu7K7
tel: 02122050837
http://www.karacomplex.com/
tel:09362249040
https://wa.me/989362249040
https://t.me/kara365_admin
https://maps.app.goo.gl/kAmoPMGHpfVVAu7K7
tel: 02122050837
tel:09362249040
https://karacomplex.com/Kara_Catalog_2019.pdf
http://www.karacomplex.com/
https://www.aparat.com/kara365.ir
https://www.youtube.com/channel/UCKPfbvv_73sPJh2TwDi8JSA
http://instagram.com/karacomplexcom
https://www.linkedin.com/company/karacomplex
https://www.facebook.com/karacomplexcom/about/

