
Natural Stones Processing
(Slab & Tile)



بسمه تعالی

گروه توليدی- صنعتی سنگ ملک زاده با نگاهی به آينده بهتر و با بيش از 55 سال سابقه توليد و با 
اتکا به تجربه مديران در سه نسل مختلف و مدرن ترين دستگاه های روز دنيا، گامی اثر گذار در جهت 

توليد و فرآوری سنگ های طبيعی برداشته است.
اخوان  به همراه  آقا ملک زاده  علی  بزرگ مرد خاندانشان، حاج  توسط  از سال1340   گروه،  اين 
پاينده  شان حاج محمود،حاج  اخوان  و  احمدآقا، حاج رجبعلی، حاج عباسعلی  مرحومشان حاج 
فرج ا...، حاج کرم،حاج حسين، حاج رضا ملک زاده و فرزندانشان در تهران)خيابان فدائيان اسالم، 
شورآباد،شهرک صنعتی شمس آباد و ...( با تأسيس کارخانجات متعدد و معادن مختلف در کشور 

عزيزمان مشغول به استخراج و توليد و فرآوری بهترين سنگ های دنيا بوده است.
امروز نيز آماده تر از هميشه و با تلفيقی از هنر و علم و صنعت و نوآوری در سنگ های طبيعی به 
صورت اسلب و تايل در طرح و رنگ و نقش های زيبا، يکی از بهترين توليدکنندگان و صادرکنندگان 

اين صنعت به کشورهای اروپايی، آسيايی، آفريقايی و... می باشد.
گروه سنگ ملک زاده با ساخت کارخانجات متعدد و جديد االحداث در سالهای 1393و1396 واقع 
در شهرک صنعتی شمس آباد تهران و ايجاد بخش های مختلف توليد و رعايت اصل مشتری مداری 
سعی نموده است با توليد انبوه )ظرفيت حدود 200/000 متر مربع ساليانه( نياز پروژه های مشتريان 

داخلی وخارجی خود را با باالترين کيفيت و درجه رضايت مرتفع سازد.  
در ادامه جهت آشنايی بيشتر شما عزيزان با اين گروه، به بخشی از توانايی های توليد سنگ های 
طبيعی، محصوالت فر آوری شده و برخی ازپروژه های مشتريان عزيزمان اشاره کوتاهی شده است.
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 سنگ های طبيعی اين گروه به چندين نوع سنگ اسلب ،بوک مچ،4 مچ،تايل ، اشکال سه بعدی-هندسی و... دسته بندی می شوند، 
با اين توضيح که اسلب ها ، بوک مچ ها ،4 مچ ها ، اشکال سه بعدی- هندسی و... را در سايز های متفاوت و آزاد به دلخواه مشتريان 
 ، 100X100، 120X120 و مهندسان طراح برش می دهيم در حاليکه تمام سنگ های فوق را به صورت سايز های استاندارد مانند

80X ) بزرگتر يا کوچکتر( و طولی نيز قابل برش جهت پروژه هايی با متراژ انبوه آماده توليد می باشد. 80

توانایی در فرآوری سنگ های طبیعی با سایزهای آزاد و سایز های استاندارد

Ability To Process Natural Stones In Standard And 
Desired Sizes
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Ability In The Manufacturing Sector

تـــوانایی در بخـــــش تولیـــد
ايــن توانايــی شــامل خطــوط متعــدد توليــد و دســتگاه های مختلــف و پيشــرفته)مطابق بــا معيارهــای بيــن المللــی و جهانی(بــه 
صــورت تمــام اتوماتيــک و نيمــه اتوماتيــک، شــامل اره،قلــه بر،اســلب ســاب،فرز دروازه ای هــای متعدد،طولــی بــر و عرضــی 
برهــای متعدد،ربات هــای متحــرک و ثابت،کوره هــای مختلف)رزيــن، يــو وی و اپوکســی( و ... بــرای توليــد بــه صــورت انبــوه 

اســلب و تايــل برنامه ريــزی شــده و مشــغول بــه کار توليــد می باشــند.
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ايــن توانايــی مــا شــامل: 1- تهيــه بلــوک )کــوپ( هــای ســنگ هــای طبيعــی رنگــی و خــاص از داخــل و خــارج کشــور شــامل 
ــا  ــن رنگ هــا ت ــن، مرمــر، چينــی، کريســتال، از تيره تري ــی ماننــد مرمريت،تراورت ــی و واردات ــه ســنگ های زيبــای صادرات قل

روشــن ترين رنگ هــا می باشــد.                
2- تهيــه متريــال و تجهيــزات مــورد نيــاز واحــد توليــد و فــرآوری از بهتريــن کشــورهای جهــان خصوصــا کشــورهای معتبــر 
اروپايــی در عرصــه ی توليــد لــوازم ســنگبری ماننــد ايتاليــا، آلمــان، اســپانيا، ترکيــه و... جهــت بــرش دقيــق ســنگ،صيقل 

ــی موجــود در ســنگ می باشــد. ــردن فضاهــای خال ــرای پرک ــووی ب ــن و اپوکســی و ي ــه فرد،رزي منحصــر ب

توانایـــی در تهـــیه مــواد خــام و اولـیـــه مرغـــوب

Ability To Supply High Quality Raw Materials
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Ability In Natural Stones Quality Control

کيفيت،کنترل  بهترين  با  توليد  برای  دغدغه  بزرگترين 
کيفيت محصوالت در تمامی مراحل توليد می باشد. که 
نظر  انسانی در  گروه  کار  دو  اين هدف  به  برای رسيدن 
گرفته ايم.يک کارگروه، کارکنان و پرسنل مجرب و ماهر 
به کار در بخش های کوچک فرآوری می باشد و کارگروهی 
بخش های  کنترل  جهت  متخصص  ديگرسرپرستان 
کوچک از کاليبره و تنظيم کردن دستگاه ها و خطوط توليد 
و کنترل کيفيت مواد اوليه و خام جهت توليد و فرآوری 

کليه محصوالت در نظر گرفته شده است.

توانایی در کنتـــرل کیـــفیت 
سنــــگ طبیعی
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توانایی در فرآوری سنگ های طبیعی در طرح و رنگ های متفاوت 
و خاص

 سنگ های طبيعی بسيار متنوع از سفيد ترين تا مشکی ترين سنگ ها از نظر رنگ و جديد ترين و به روزترين سنگ های وارداتی 
و صادراتی از نظر نقش و طرح، شامل:مرمريت، تراورتن،مرمر،چينی،کريستال، گرانيت و... مانند امپرادور، لته، کاپوچينو، 
الگونا، ازنا، دهبيد،تيری دی بلک و... به صورت اسلب، بوک مچ،4 مچ، تايل و .. گردآوری شده است تا برای تمامی سليقه 

های مشتريان عزيز قابل انتخاب باشند.

Ability To Process Natural Stones In Different And 
Unique Designs And Colors
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يکی از اصول ما، بسته بندی، بارگيری و تحويل سالم محصوالت خود درب پروژه های 
مشتريان عزيزمان می باشد،که مشکل شکستگی سنگ را برای مشتريان عزيز مرتفع 

سازد.

توانایی دربازرگانی داخلی و خارجی

Ability In The Foreign And Domestic 
Trade
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Projectsپــروژه ها
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Latte Spiderلته اسپایدر

Latte Lightلته روشن

Productsمحصوالت
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Rosso Levantoرز لوانتو

Verde Levantoورده لوانتو
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Emprador Turkey ( Dark)امپرادور ترکیه دارك

Emprador Turkey (Light)امپرادور ترکیه الیت
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Emperador Turkey (Special)امپرادور اسپشیال

Arana Marronآرانا مارون
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Marble Dehbid (Leopard)مرمریت دهبید لئوپارد

Marble Dehbid (Cream)مرمریت دهبید کرم

Marble Dehbid (Cappuccino)مرمریت دهبید کاپوچینو
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Porcelain Aznaچینی ازنا

Porcelain Nyrizچینی نی ریز

Porcelain Aligudarzچینی الیگودرز
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3D-Blackمشكی سه بعدی

Porcelain Qorvehچینی قروه

Marble Mahkam (Brown)مرمریت مهكام



MALEKZADEH STONE GROUP
Natural Stones Processing (Slab & Tile)

Lagunaالگونا Dehbid Blackدهبید مشكی

Catalogue Iran Stone Exhibition (IRSE2018-19)

Travertine (Light)تراورتن روشنTravertine (Cream)تراورتن کرم

Marble Khoy (Light)مرمریت خوی روشنMarmaraمارمارا
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