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معرفی بلوک سیمانی سبک قائم 



, (o ;1� ,�) ,ocm � r 4 IS'·,-,:, ..::...s1 (i.H IS'"'�) o•dB J�L..o ..::.,,-,:, �-� c.51;1� ..S _9-4 �- • 

-i:il.;1.1 ;� (o ;1� �) '1'cm � r 4 IS'·,-,:, ..::...s1 (i.H IS'"'�) ordB

� r 4 �1.,s' �L..i � ;� ,r .. c.5Lo� ;� �� '"· u..l.o � �T .A>!;� .:.....031.ii.o c.51;1� • 

. .,:;-o �L..i '0 

w�..i ;� '°� ;� w� �i> 4., ..s; ��1 _;1 c.S�� ;.,.i;.;... �,( p.p) �,,.x � ..s�1 c.51;1� ...r .9-4 �- • 
.-------

-� ..::..0.9 •· c.S� ;� ,(},"/. .9 �...i>! � ..::..0.91.A.o c.S� ;� YT/. •c.SJ� ..::..0.91.A.o c.S� ;� WI. �_l_;s1 .9 h-1.�

بلوک سیمانی  قائم
Advantage Of Ghaem block Light Concrete

چرا بلوك سیمانى سبک قائم ؟

مجتمع تولیدى بلوك سیمانى قائم با رغایت کلیه استاندارد هاى موجود در زمینه تولید بلوك سیمانى سبک و 
بلوك سیمانى سنگین با افتخار در این بخش دالیل معرفى محصوالت خود را بیان میدارد . 



ما ) مجتمع تولیدى بلوك قائم ( فعالیت خود را در زمینه بلوك سیمانى در سال 1390 شروع نموده ایم، در ابتدا در 
منطقه گرمدره که محله اى بین تهران و کرج میباشد، در کارخانه اى با مساحت   4000متر مربع و بر با باند بتنى 

. و دستگاه هاى پرسى تولید بلوك سیمانى فعالیت خود را اغاز نمودیم
چندى بعد و با پا گرفتن فعالیت هاى بلوك قائم در بازار تولید بلوك سیمانى سبک و بلوك لیکا و بلوك سنگین

. تصمیم گرفتیم که فعالیت خودمان را گسترش دهیم 
به همین جهت با اضافه کردن قالب تولید بلوك سیمانى در سایز هاى 7 و 10 و 15 و 20 تولیدات خود را از 4 نوع 

. بلوك به 12 نوع بلوك رساندیم
اینبار قصد داشتیم که بلوك سیمانى را به شهر هاى مخلف ارسال نماییم و تبلیغات صادقانه خود را در زمینه تولید و 

. فروش بلوك سیمانى در شهرستان ها استارت زدیم 
 لطف حضرت حق بعد از چند ماه ما یعنى بلوك قائم صادر کننده بلوك سیمانى به شهر ها و شهرستان ها شدیم و 

اینبار با بلوك هاى سبک ما در شهر هایى مانند

. اصفهان یزد تبریز رشت کیش خرم اباد شیراز و چندین شهر دیگر استفاده میشد

و خدا را شاکریم که فعالیت ما گسترش یافت و اینبار شاهد صادرات به کشور هاى همسایه بودیم از جمله عراق و 
. ترکیه و نخجوان

این استقبال مشتریان عزیز از تولیدات بلوك سیمانى سبک و سنگین ما سبب شد که باز فعالیت خود را گسترش 
دهیم و اینبار کارخانه را به منطقه باغستان واقع در پشت شهر قدس ( قلعه حسن خان)  انتقال دادیم . این منطقه 
بیشتر به تهران نزدیک است و این مطلب سبب میشود کمترین کرایه ممکن را بجهت انتقال بلوك سیمانى به تهران 

. داشته باشیم و رضایت بیشتر مشتریان را کسب نماییم

در حوزه رضایت مشتریان امدیم کار خود را گارانتى کردیم یعنى بار بلوك سیمانى را بدون شکستگى و کمتر از 12 
. ساعت در تهران تحویل دهیم 

. این تضمین کاال سبب شد مشتریان ما چند برابر گردد

حاال با افتخار بر درگاه خداوند سجده شکر مینماییم که توانسته ایم رضایت شما مشتریان را بیشتر ار پیش کسب 
. نماییم

آدرس کارخانه ما : تهران، شهر قدس ، باغستان ، جنب بهشت رضا ، پالك 9
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مجتمع بلوك سیمانى قائم

www.blocksimani.ir



ent block



' I.SY..�)� ' ..s� J,; '�, ·� J, � �l! ..:.:.,�'i; 1.51�1 

i.::.J*""'

.J�I .)�, �.) � � �.) ;� 4 . ..S.,; .)�I i.:,,�   

 قابلیت هاى بلوك قائم



جھت مشاھده عکس ھای بیشتر بھ سایت ما مراجعھ فرمایید



 تولیدات پر فروش بلوك قائم در یک نگاه

بلوک سیمانی نیمھ 



 بلوک سیمانی سبک 40*20*20 ھشت جداره 

 بلوک سیمانی سبک 20*20*40 سھ جداره

 بلوک سیمانی سبک 20*20*10 سھ جداره 

 بلوک سیمانی سبک 15*20*50 دو جداره 

 بلوک سیمانی سبک 10*20*40 دو جداره 

 بلوک سیمانی سبک 50*20*15 دو جداره 



مرکزى  آدرس دفتر 

تهران،اتوبان مخصوص تهران کرج، 

باغستان ، بهشت رضا ، پالك9

www.blocksimani.ir  

تلفن مدیریت :

09121019336

وش  : تلفن مدیر فر

09126121596

: ایمیل

info@blocksimani.ir


	0 jeld ru
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	jeld posht

