




صنایع سنگ نوبل

صنایع سنگ نوبل  از از سال ها پیش به تولید انواع سنگ مرمریت 
و کریستال در سورت های مختلف پرداخته است و دارای سابقه 

درخشانی در این زمینه است که آن را مدیون رضایت شما مشتریان 
عزیز است.صنایع سنگ نوبل  از از سال ها پیش به تولید انواع 

سنگ مرمریت و کریستال در سورت های مختلف پرداخته است و 
دارای سابقه درخشانی در این زمینه است که آن را مدیون رضایت 

شما مشتریان عزیز است.



سنگ چینی اسکاتو

سنگ چینی اسکاتو با ظرافت باالیش قطعآ در دسته ی 
سنگهای کریستال قرار میگیرد.این سنگ یک قاب زیبا 
از رگه های زرد وآبی بسیار ظریف روی زمینه ی سفید 

وخاکستری از خود نشان میدهد تا توجه هربیننده ای 
را به خود جلب کند. بسیاری از قسمتهای این سنگ با 

درصد شفافیت پایین نورگذرمی باشند.این سنگ در 
ابعاد  اسلب تولید وبه بازارعرضه می شود.



سنگ تریدی بلک

سنگ مرمریت تری دی بلک با زمینه مشکی و رگه های 
سفید به همراه تکنولوژی پیشرفته ی نوبل استون  یکی 

از خاص ترین سنگ های لوکس ایران و جهان است. 
سنگ مرمریت تری دی بلک آباد در ابعاد  اسلب، پله، 
زیرپله، ماربل چیپس و گیوتین تولید می شود. سنگ 
مرمریت تری دی بلک بهترین جایگزین برای برای سنگ 
های مشابهی چون مرمریت الشتر و دیگر مرمریت های 

سیاه یا خاکستری تیره می باشد.



مرمریت دهبید کرم

 مرمریت دهبید کرم را 
میتوان به عنوان یکی از 

روشنترین، باکیفیت ترین، 
لوکس ترین و محبوب ترین 
سنگ های روشن موجود در 
ایران معرفی کرد. این سنگ 

مرمریت در  نوبل استون 
پردازش و توزیع می شود 

و همیشه بازار خاصی را به 
خود اختصاص میدهد و 

برای اکثر بازرگانان شناخته 
شده است. مرمریت کرم 

دهبید را به دلیل استحکام 
باالیش میتوان در همه ابعاد 

تولید کرد.



سنگ چینی پاندا

سنگ چینی پاندا درخشش نور در تاریکی یک تصویر 
طبیعی کریستال تیره یکی از خاص ترین انواع 

سنگهای کریستال می باشد.این نوع سنگ با داشتن 
رگه های سرمه ای، سفید و مشکی از دیگر سنگهای 

کریستال متمایز بوده و بازار فروش ویژه ای را به 
خود اختصاص داده است. نوبل استون این سنگ 
را در ابعاد اسلب به صورت پولیش شده تولید می 

کند.



سنگ چینی ازنا

سنگ کریستال ازنا با نقوش خاصی که در دل خود جای داده است یکی از سنگ های پرطرفدار در بازارهای جهانی 
و ایران بوده و به جرأت می توان گفت هر کدام از آن تابلوی نقاشی منحصر به فردی است که زیبایی طبیعت را در 

خود جای داده است.
این سنگ بی شک یکی از زیباترین طرح های موجود در بین سنگ های کریستال را داراست. کریستال ازنا با کنار 

هم قرار گرفتن میتواند طرح های متقارن بسیار بی بدیلی را خلق نماید. این سنگ معموالً به صورت اسلب به 
فروش میرسد اما باید توجه داشت انواع تایل آن نیز قابل تامین است.



سنگ مرمریت الشتر با استحکام باال و تخلخل بسیار کم با زمینه سنگ مرمریت الشتر
ای خاکستری یکی از محبوب ترین سنگ ها در بازار ایران و جهان 
میباشد و باالترین آمار صادرات را به خود اختصاص داده است. 

مرمریت الشتر به دلیل استحکام باال از دیرباز دربناهای تاریخی 
مهمی چون میدان نقش جهان و امروزه در پروژه های معماری 

مدرن مورد استفاده قرار گرفته است.مرمریت الشتر یکی از شناخته 
شده ترین سنگ های مرمریت خاکستری تیره در بازارهای جهانی 

می باشد. این سنگ را به دلیل استحکام، مقاومت و زیبایی اش       
می توان در همه ی فضاها مورد استفاده قرار داد.



مرمریت گلدن بلک

مرمریت گلدن بلک با رگه های در 
هم آمیخته و ظریف به رنگ های 

طالیی مسی و سفید طرح های 
بی نظیر و دقیقی را ایجاد میکند 

و دونمای دور و نزدیک آن دو 
صحنه ی متفاوت را به نمایش 

می گذارد.

سنگ مرمریت گلدن بلک به دلیل 
استحکام فوقالعاده های به خوبی 

صیقل می خورد ومی تواند در 
ساختمان همچون نگین زیبایی 

بدرخشد.

رگه های طالیی مرمریت گلدن 
بلک همیشه یادآور ارزشمندی 
باالی این سنگ جواهرگونه می 

باشد.



مرمریت دهبید مشکی

این سنگ را میتوان به عنوان یکی 
از تیره ، باکیفیت ترین و لوکس 

ترین موجود در ایران معرفی 
کرد. این سنگ مرمریت در گروه 

نوبل استون پردازش و توزیع 
می شود و همیشه بازار خاصی 
را به خود اختصاص میدهد و 

برای اکثر بازرگانان شناخته شده 
است. مرمریت مشکی دهبید را 

به دلیل استحکام باالیش میتوان 
در همه ابعاد تولید کرد. با وجود 

تکنولوژی پیشرفته فرآوری و 
عملیات نوین پرداخت در نوبل 

استون و رنگ زمینه تیره  مرمریت 
دهبید میتوان آن را در پروژه های 

لوکس استفاده کرد.




