


   اصفهان در دار لعاب آجر
   لعاب آجرنما

 یا شفاف و مات یا براق لعاب دارد مختلفی انواع شود، می دیده رسی آجرهای سطح روی بر که است درخشان و رنگی پوشش لعاب

  دهنده تشکیل مواد از جدید فرموالسیون ترکیب نمود، تولید مختلفی های رنگ و طرح در توان می را اصفهان در لعابدار آجر کدر،

 تشکیل اصلی ماده .سازد پدیدار را آجر نمونه این از مختلف انواع و ها بندی رنگ تا دهد می را امکان این آجر سطح روی بر لعاب

 در آجرها قرارگیری از پس و کند می نفوذ رس دل بر شود می ریخته آجر سطح روی بر که هنگامی ولی ندارد چسبندگی لعاب دهنده

      افزایش سایش و باران و آب برابر در را آجر ماندگاری و شود می آجر بر لعاب تثبیت سبب شده تعریف دماهای در پخت های کوره

   .دهد می

  سبب ساختمانی مصالح و آجر در پذیری تنوع و جلوه و طرح و زیبایی غیر به که است این رسی آجرهای پوشش روی بر لعاب نقش

 از استفاده اصلی دلیل توان می شود می سنتی بناهای و ها ساختمان های نماکاری در که بصری و متفاوت نگارهای نقش ایجاد

  و گرد رطوبت، آب، نفوذپذیری برابر در باالیی مقاومت آجر، شود می باعث لعاب ، که داد قرار بحث مورد اینگونه را دارد لعاب آجرهای

  آجر سطح شدن دارد لکه و رویه بی فرسایش از همچنین .هستند معروف نیز آب ضد به لعابدار آجرهای واقع در باشد داشته ... و غبار

   .کند می جلوگیری



 در سنتی بناهای تمامی و سنتی های خانه سفره ها، موزه ها، حمام مساجد، قدیمی، های ساختمان های نگاره و نقش در دیرباز از

 ایران در سنتی و ایرانی نماکاران هنری ذوق دید، درخشان و رنگ خوشش های نماکاری روی در را لعاب نقش توان می جهان و ایران

 کاشی یا دار لعاب آجرهای سازد می عالقمندان شما یادآور را مذهبی و سنتی بافت و دارد می نگه زنده شما برای را خاطره و یاد این

  کار به های لعاب نوین و مدرن معماری در .کنند می ایفا سزایی به نقش اصیل ایران معماری و بناها ساز و ساخت در دار لعاب های

 سبب لعاب در معدنی ترکیبات و مواد از استفاده دلیل به هستند، ای قهوه به مایل قرمز ها رنگ به شده ساخته بناهای در شده رفته

   .باشد می آجرها نمونه این در ها رنگ از وسیعی طیف تأیید

   :همچون ترکیباتی

  است، لعاب رنگ در گذار تأثیر که اصلی مواد و مس کربنات ـ 5 مس اکسید ـ 4 کروم اکسید ـ 3 کبالت اکسید ـ 2 آهن اکسید ـ 1)

  اما و شود می ایجاد شده اکسیده فضای یک در مس کربنای از استفاده با ای فیروزه لعاب رنگ بدانید است جالب .باشد می اکسیژن

   ( .شود می داده سوق روشن قرمز به متمایل رنگ به تولیدی لعاب باشد، کم کوره محیط در موجود اکسیژن اگر

   نماکاری و معماری در لعاب





















 مرکز تخصصی آجرهای لعاب داربه روزترین 

 نام محصوالت 
  لعابی کاشی       لعابی پالک

 جوبک      لعابی حصیری

  لعابی شبکه      لعابی نیمه و کامل ال

  لعاب بدون ساده شبکه        لعابی لفتون

   حمیل     لعابی مسجدی گره فرش کف

   لعابی نره      لعاب بدون مسجدی گره کفرش کف

   پیچ        شمسه مدل

  لعابی کلوک       ستاره مدل

   بومی پشت لب       پز خام فرش کف

  لعابی آجر کاشی        ضلعی هشت

   پز خام گشنیزی     دار لعاب برشی صابونی

 «انواع محصوالت در سایزها و رنگ های مختلف » 





آجرهای لعابدار، کاشی های هفت رنگ، کاشی چاپ شابلونی، کاشی چاپ  

 .  می باشد... دیجیتال مربوط به مساجد سنتی و مذهبی و 

 

 

 

  ،هدف ما ارائه محصوالت با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت، کمترین زمان

 . جهت تحویل و جلب رضایت مشتریان می باشد


