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Brick is one of the oldest engineering article
required in construction which seems to be
entangled withthe man’s soul and feeling giving him peace and tranquility. Kohan Ceram
Company started production of refractory
brick in 1997 relying on Great Lord and emphasizing the slogan “One Step Forward Each
Day”. Currently in addition to the use of state
of the art production line and equipments,
the company has huge capital, benefiting
professional and interested human force
which make the company a pioneer body in
production of refractory brick in the country.
Kohan Ceram having more than 150 different moulds produces Semirom, Black and
Shamoti bricks and is the premier brick producer in the country planning to add Colorful
bricks to its production line. Using Shuttle
and Tunnel furnaces made it possible for the
company to increase production capacity in
order to meet the customers requirement in
shorter period. For the company quality-orientation is important element in the process
of production which is totally surveyed by the
factory quality control unit. As well having
selection of the factory Quality Control Manager as Exemplar Manager of Tehran Province itself proves the production unit reliance on quality R&D section of Kohan Ceram
considers all requirements by management
and gives modern solution and strategies for
improvement of the quality or production of
new products. Papers presented by the unit
in reliable international conferences and
production of black refractory brick for the
first time, rgistered as an industrial plan indicates the factory production landscape and
research orientation. Currently the company
products meet internal market demand and
for having necessary standard is being imported to another countries.
We wish success and prosperity for all
working toward the glory of our land Iran

کـوره های سنتی

ک��وره های سنتی ب��ا سبک و معماری سنت��ی و قدیمی
ساخت��ه می شوند و پرکاربردترین ن��وع کوره ها در زمینه
تولی��د آجـر محسوب میگردند .به دلیل هزینه ی ساخت
پایی��ن ،تن��وع در تولیـد محصول و سهول��ت در راهبری
هن��وز در اکثر کارخان��ه ها مورد استفاده ق��رار میگیرند.

کارخانه آجرنمـای نسـوز کهـن سرام
آﺟـﺮ ﯾﮑـﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾــﻦ ﮐﺎﻻ ﻫـﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز در ﺳﺎﺧـﺖ و ﺳـﺎز
ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾـﯽ ﺑـﺎ روح و اﺣﺴﺎس آدﻣﯽ در آمیخته و آراﻣﺸـﯽ ﺧـﺎص ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .در ﺻﻨﻌﺖ آﺟـﺮﻧﻤـﺎی نس��وز کارخانـ��ه ﮐﻬـﻦ ﺳـﺮام ﺑﺎ ﺗﻮﮐـﻞ ﺑﺮ
ﺧـﺪا و ﺷﻌـﺎر “ﻫـﺮ روز ﯾـﮏ ﮔـﺎم ﺑﻪ ﺟلـ��و” ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺧـﻮد را از ﺳـﺎل 1376
آﻏـﺎز ﻧﻤـﻮد و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔـﺎده از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘـﻪ ﺗﺮﯾـﻦ ﺧﻄﻮط
ﺗﻮﻟﯿـ��ـﺪ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺑـﻪ روز ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪ ﻋﻈﯿﻤـﯽ از ﻣﻨﺎﺑـﻊ اﻧﺴﺎﻧـﯽ ﺣﺮﻓـﻪ اي
و ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓـﻪ ﺧـﻮد ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﭘﯿﺸـﺮو در ﺻﻨﻌـﺖ
ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﺟـﺮ ﻧﺴـﻮز در ﺳﻄـﺢ ﮐﺸـﻮر ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣﯽﮔـﺮدد ک��ه محص��والت خ��ود
را ب��ا آرم استان��دارد وارد ب��ازار م��ی کن��د .ﮐﻬـﻦ ﺳـﺮام ﺑﺎ دارا ﺑـﻮدن ﺑﯿـﺶ از
 150ﻧـﻮع ﻗﺎﻟـﺐ مختل��ف ،ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﺟﺮﻫـﺎي ﻧﺴـﻮز ﺳﻤﯿـﺮم،
ﻣﺸﮑـﯽ ،ﺷﺎﻣﻮﺗـﯽ و سفی��د ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه در ﺳﻄـﺢ ﮐﺸـﻮر
ه��م زﻣـﺎن آﺟﺮﻫـﺎي ﻧﻤـﺎي رنگ��ی را نی��ز در دﺳﺘـﻮر ﮐـﺎر ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧـﻮد دارد.
ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﺤـﻮري ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ از ارﮐـﺎن ﻣﻬـﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣـﻞﺗﻮﺳـﻂواﺣـﺪﮐﻨﺘـﺮلﮐﯿﻔﯿـﺖﮐﺎرﺧﺎنـهﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔـﺮدد.
اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺪﯾـﺮ ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﯾـﻦ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺪﯾـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ

اﺳﺘـﺎن ﺗﻬـﺮان ﮔـﻮاه دﯾﮕـﺮي از ﭘﻮﯾﺎﯾـﯽ و
ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ در اﯾـﻦ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪي
ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺨـﺶ  R&Dﮐﻬـﻦ ﺳـﺮام
ﻧﯿـﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي اﻋﻼم ﺷـﺪه
از سوی ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ،ﻫﻤـﻮاره اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪه
راﻫﮑـﺎرﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻮﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒــﻮد
ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾـ��ـﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﭼﻨـﺎن ک��ه اراﺋـﻪ ﻣﻘﺎﻻت در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫـﺎي ﺑﯿـ��ـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒـ��ـﺮ و
ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﺟـﺮﻧﺴـﻮز ﻣﺸﮑـﯽ ﺑـﺮاي اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر
در ﺳﻄـﺢ ﮐﺸـﻮر در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح ﺻﻨﻌﺘـﯽ
ﺛﺒـﺖ ﺷﺪه ،ﮔﻮﯾـﺎي ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤـﻮر اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧـ��ـﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ ﺑـﺎزارﻫﺎي داﺧﻠـﯽ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـ��ـﻪ ﺑﻪ دارا ﺑـﻮدن اﺳﺘﺎﻧـﺪارد ﻫﺎي
ﻻزم ب��هﮐﺸـﻮرﻫـ��ـﺎي ﺧﺎرﺟـ��ـﯽ ﻧﯿــﺰ
ﺻـﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد.

کـوره های شاتل

ک��وره های شاتل کوره هایی هستند که معموالً بار توسط
واگن درون آن ها چیده می شود و به دلیل شکل قرارگیری
مشع��ل ها قادرند از لحاظ رن��گ ،آجرهای یکنواخت تری
تولی��د کنند .کوره ه��ای شاتل مص��رف سوخت کمتر و
سیک��ل پخت کوتاه تری نسبت به کوره های سنتی دارند.

کـوره های تونلی

در کوره های تونلی آجـرها از یک سمت وارد و از سمت
دیگ��ر کوره خارج می شون��د .خشت های آجر در طول
مسیر پخته و سپس سرد می شوند .مزیت اصلی این کوره
سرعت باالی تولید آجر و مصرف کم سوخت در مدلهای
بهینه شده ی آن ها است ،اما به دلیل شکل کوره و پیوسته
ب��ودن تولیـد آجـر در آن ها راهبـری مشکلتری دارند.
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5/5x(13+26)x3 cm  تیز260ال نسوز

5/5x(10+20)x3 cm  تیز200 ال نسوز

5/5x(10+20)x2/7 cm  گرد5/5ال نسوز

5/5x26x2/5 cm

260پالک نسـوز

5/5x20x2/5 cm

5/5x(13+13)x3 cm 5/5 ال نیمه دو پله

5/5x(13+13)x3 cm 5/5ال نیمه لب قاشقی

5/5x(13+13)x3 cm تیز5/5 ال نیمه ساده

7x33x2/5 cm

330پالک نسوز

3x3x33 cm

8x40x2/5 cm

400پالک ساده

7x(10+20)x2/7 cm

 گـرد7 ال نسوز

3x(12+24)x3 cm

 تیـز7 ال نسوز

3x(12+24)x3 cm  سانتی تیز3ال نسوز

8x(12+24)x3 cm

 تیز240ال نسوز

8x(10+20)x2/7 cm

 گـرد8 ال نسوز

7x(16/5+33)x3 cm

200پالک نسـوز

KOHAN CERAM

 سانتی3 پالک نسوز

5/5x26x4 cm

260پالک نسـوز

8x24x2/5 cm

240 پالک نسوز

7x33x4/5 cm

330پالک نسـوز

12x70x2/7 cm

700 پالک ساده

8x40x2/5 cm

400پالک صخرهای

 جاده فیلستان به پوئینک2  کیلومتر، پاکدشت، تهران:آدرس کارخانه
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10/5x21x5/5 cm  کوچک5/5آجرنسوز

10/5x21x4 cm

 کوچک4آجرنسوز

8/5x15x2/5 cm

700 پالک شیاری
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پالک نسـوز200

2

5/5x20x2/5 cm

پالک نسـوز260

5/5x26x2/5 cm

ال نسوز 5/5گرد 5/5x(10+20)x2/7 cm

ال نسوز  200تیز 5/5x(10+20)x3 cm

ال نسوز 260تیز 5/5x(13+26)x3 cm

3x3x33 cm

پالک نسوز330

7x33x2/5 cm

ال نیمه ساده  5/5تیز5/5x(13+13)x3 cm

ال نیمه لب قاشقی5/5x(13+13)x3 cm 5/5

ال نیمه دو پله 5/5x(13+13)x3 cm 5/5

پالک ساده400

8x40x2/5 cm

پالک ساده 700

12x70x3 cm

پالک نسـوز260

5/5x26x4 cm

پالک نسوز  3سانتی

پالک نسـوز330

7x33x4/5 cm

پالک نسوز 240

8x24x2/5 cm

پالک صخرهای400

8x40x2/5 cm

پالک ساده 600

10x60x3 cm

پالک شیاری 700

12x70x3 cm

شومینه صابونی ساده 8/5x15x2/5 cm

شومینه صابونی لبگرد 8/5x15x2/5 cm

ال نسوز 3سانتی تیز 3x(12+24)x3 cm

ال نسوز  7تیـز

7x(12+24)x3 cm

ال نسوز  7گـرد

7x(10+20)x2/7 cm

7x(16/5+33)x3 cm

ال نسوز  8گـرد

8x(10+20)x2/7 cm

ال نسوز 240تیز

8x(12+24)x3 cm

ال نسوز 330تیز

آجرنسوز 4کوچک

10/5x21x4 cm

آجرنسوز 5/5کوچک 10/5x21x5/5 cm

آجر نسوز 3بزرگ

12x24x3 cm

KOHANCERAM
Fire Brick Manufacturer
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آجر نسوز 6بزرگ

دیواره شیاری

20x40x2/7 cm

دیواره صخره ای (راک) 20x40x2/7 cm

دیواره محدب

دیواره رومی

20x40x2/7 cm

دور ستــون 30

21x7x3/5 cm

دور ستــون 40

دور ستــون 50

19x7x3/5 cm

دور ستــون 70

27x7x3/5 cm

سر ستون ،پا ستون

فخـر و مدین(شبکه)
4

12x24x6 cm

دیواره طرح آجـری

20x40x2/7 cm

دیواره دو طرف ساده 20x40x2/7 cm

34x7x2 cm

هاللـی

5/5x20 cm

ابــــزار

20x40x2/7 cm

31/5x7x3/5 cm

18x12x7 cm

8x40 cm

پافیلـی

8x16 cm

پالک ساده10x10

10x10x2/5 cm

پالک ساده20x20

20x20x2/5 cm

پالک لب قاشقی20x20x2/5 cm 20x20

مــوج

10x10x2/5 cm

حصیـری

دایـــره

10x10x2/5 cm

پالک نسوز رستیک

7x26x2 cm

20x20x2 cm

آجر نسوز رستیک

10x10x4 cm
10x10x2 cm

آجر نسوز رستیک

10x10x2/5 cm

پالک لب قاشقی10x10x2/5 cm 10x10

نیلوفـــر

10x10x2/5 cm

سه خط

10x10x2/5 cm

پالکنسوز رستیک

5/5x20x2 cm

آجر نسوز رستیک

5/5x5/5x2 cm

KOHANCERAM
Fire Brick Manufacturer
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پالک نســوز

www.KOHANCERAM.com
k o h a n c e r a m _ c o
k o h a n c e r a m _ c o

پالک نسـوز200

5/5X20X2/5 cm

Refractory Pelaque 200

کاربرد پالک نسوز
پالکهای نسـوز کهـن سرام به علـت تنـوع سایـز ،رنگ و زيبايـى خاص خـود
بنا بر نوع طـراحـی در بخـشهای مختلف نمـاى بیرونی و قسمت هـای داخلی
ساختمـان مـورد استفـاده قـرار مى گيـرد.

رنگ بنـدی
رنگهایى زنده و زيبـا كه تداعی گر رنگهاى موجود در طبيعت مىباشد،
عامل جلوهى منحصر به فرد اين محصوالت است.
آجرهـاینسـوز کهن سرام در رنگ های متنـوع شامـوتی ،روشـن ،قرمـز،
جگـری ،تیـره ،سفیـد و مشکـی تولیـد می گـردد.

پالک نسـوز260

5/5X26X2/5 cm

Refractory Pelaque 260

محلـول نانو
از رایج ترین اشتباهات در تکمیل اجرای نماهای آجری استفاده از موادی
مانند رزین و روغن جال است .به خصوص اگر در فاصله زمانی کوتاهی
از نصب آجر اعمال شوند عواقب ناخوشایندی را به دنبال خواهند
داشت .این گونه پوشش ها در اثر سخت شدن و تشکیل الیه ی شیشه
ای موقت روی سطح آجر مانع تبخیر کامل رطوبت مالت میگردند ،رطوبت
در پشت سطح صیقلی محبوس گشته و الیه ای شوره مانند بر روی آجر
ایجاد مینماید که نمای زیبای آجـر را به چالش میکشد .همچنین با گذشت
زمان ،حالل موجود در رزین (که اغلب تینری می باشد) در اثر تابش نور
خورشید ،رطوبت و تغییرات شدید دما از بین رفته و جالی رزین جای خود
را به سطحی کدر و مات می دهد .به تدریج ترک در الیه ی شیشه ای رزین
ایجاد و استحکام این الیه از بین میرود که منجر به ایجاد پوسته و نمایی
ناخوشایند می گردد .در سال های اخیر با پیشرفت نانو تکنولوژی در علوم
و صنایع مختلف ،استفاده از نانو پوشش های آبگریز با قابلیت تنفس برای
آجر و به منظور محافظت نماهای آجری از نفوذ آب،آلودگی ،شوره زدگی
و افزایش مقاومت در برابر یخ زدگی بهترین گزینه قلمداد میگردند
ضمن این که اجرای نانو پوشش به سهولت امکان پذیر است.
یکی از محصوالت با کیفیت کـه در سال های اخیــر در نماهای ساختمــان
مورداستقبالبسیاریازمهندسینومعمارانقرارگرفتهاست،نانوپوششهای
آبگریز خانواده ی صنعتی نانو شریف می باشد که یک مجموعه ی دانش بنیان
در تولید محصول باکیفیت ایرانی است.
6

پالک نسـوز260

پالک نسـوز 3سانتی

5/5X26X4 cm

Refractory Pelaque 260

3X3X33 cm

Refractory Pelaque 3cm

KOHANCERAM
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8X40X2/5 cm

400پالک صخرهای

7X33X2/5 cm

330پالک نسـوز

10X60X3 cm

600پالک ساده

7X33X4/5 cm

330پالکنسـوز

12X70X3 cm

700 پالک ساده

8X24X2/5 cm

240پالک نسـوز

700 پالک شیاری

8X40X2/5 cm

400 پالک ساده

Rock Plaque 400

Simple Plaque 600

Simple Plaque 700

12X70X3

cm

Groove Plaque 700
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Refractory Pelaque 330

Refractory Pelaque 330

Refractory Pelaque 240

Simple Plaque 400

8

البرز | کردان
مهندس سروری

شومینه صابونی ساده

8/5X15X2/5 cm

شومینهصابونیلبگرد

8/5X15X2/5 cm

Simple Saboni Chimney

Round-edge Saboni Chimney

است��اد هوشنگ سیح��ون معروف به پ��در معماری
م��درن ای��ران در سال  1299در خان��وادهای اهل
موسیقی بهدنیا آمد .پدر ب��زرگ او میرزا عبداهلل
فراهان��ی بنیانگ��ذار موسیقی سنت��ی و معروف به
پ��در موسیقی سنتی ای��ران بوده اس��ت .سیحون
هـوشـنگ سیحــون

( 1299 _1393ش)

در ط��ول سالهای فعالیت خود عض��و شورای ملی
باستانشناس��ی ،شورای عالی شهرس��ازی ،شورای
مرکزی تمام دانشگاههای ایران و کمیته بینالمللی

برخی از آثار وی عبارتند از:

ایکوم��وس ب��ود و به م��دت  ۱۵س��ال مسئولیت

آرامگـــاه بـوعلــی سینــا
مجموعــه بــاغ و مـوزهی
آرامــگاه نادرشـاه افشـار
آرامگـاه فـردوسی
آرامگـاه خیــام
آرامگــاه کمـــال الملـک
طراحی بنای موزه تـوس
سـاختمـــان بانـک سپـه
(میـدان توپخانـه تهــران)
سینــما آسیـــا
سینــما سانترال
کـارخـانـــه کـانــادا درای
(زمـزم فعـلـی)

بازس��ازی بناهای تاریخی ای��ران را برعهده داشت.
وی پ��س از پایان تحصی��ل معم��اری در دانشکده
هنره��ای زیب��ای دانشگاه تهران ،ب��ه دعوت آندره
گ��دار ،رئی��س اداره باستانشناسی وق��ت ایران،

Forward Each Day

One Step

ب��رای ادام��ه تحصی��ل راه��ی پاری��س ش��د و در
دان��ش سرای عـال��ی ملی هنرهـای زیب��ای پاریس،
ب��ه تکمیل دانش معماری خ��ود پرداخته و در سال
 ۱۹۴۹ب��ه درجـ��ه دکتـرای هن��ر نائل ش��د .او با
عن��وان «م��رد بناه��ای ماندگار» شناخت��ه میشود
و برن��ده جای��زه بیت��ا در سال  ۲۰۱۲ب��وده است.
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کردان | چندار
مهندس ورزنه  -اجرا :کیوان مومیوند

کرج | مهرشهر

KOHAN CERAM

Fire Brick

Manufacturer
مشخصاتآﺟﺮنم��ایﻧﺴـﻮزﮐﻬـﻦﺳـﺮام

ﺗﻨـﻮع در رﻧـﮓ و اﺑﻌـﺎد ،ﻃـﺮح هاي اﻧﺤﺼـﺎري،
ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﻗﯿـﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘـﯽ از ﻣﺸﺨﺼـﺎت
ﺑـﺎرز آﺟﺮ نمای ﻧﺴﻮز ﮐﻬـﻦ ﺳﺮام ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
12
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Brick

is one of the oldest
engineering article required
in construction which seems to
be entangled with the man’s soul
and feeling giving him peace and
tranquility

البرز | کردان
مهندس سروری

آجرنم��ای نسوز يك��ى از انواع آجر م��ى باشد كه از
خاك نسوز ،در دماى حرارتى بسيار باال توليد مىگردد.
خ��اک نسـوز خاكى است كه ت��وان تحمل دماى بسيار
ب��اال را داراست و به لحاظ سـاخت��ار مولكولى منظم و
مستحكم مىباشد.
آجرنم��ای نس��وز که��ن سرام ب��ه علت تن��وع رنگ،
زيبايى خاص ،استحکام باال ،عملکرد به صورت عایق
حرارت��ی و دارا ب��ودن مقاومت فش��اری ،جذب آب
استاندارد و در پی آن جذب مالت و ایستایی دائم،
در نماى ساختمان مورد استفاده قرار مى گيرد.

14

KOHANCERAM
Fire Brick Manufacturer

C ATA LO G U E 2 0 1 8

15

نوشهر | شهرک وازیوار
تهــران | سهـروردی شمـالی

متل قو | شمس آباد

مازندران | نوشهر
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نوشهـر | شهـرک وازیـوار

مازندران | نمک آبرود
اجرا :آقای رشیدی

FACTORY

نمای بخشی از ساختمان اداری کارخانه آجـرنمای نسوزکهـن سرام
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ال نســوز
کاربرد ال نسوز

www.KOHANCERAM.com
k o h a n c e r a m _ c o
k o h a n c e r a m _ c o

النسـوز 5/5گرد

5/5X{10+20}X2/7 cm
Round 5.5 -Refractory L-section

آجـرهـای نسـوز ال شکل کهــن سـرام دارای تنـوع گسـتــرده ای از ابعـاد
و اشکـال است .این گونه از آجـرهـا همانطور که از نامشـان پیدا است
شکل  Lدر حروف انگلیسی را یـادآور میباشند و هـر کجـا کـه به خلـق
زاویـه قـائم یا کنج نیـاز باشد به کـار گـرفته می شوند .از مـوارد دیگـر
کاربرد این محصـول می توان به لبههـای پنجـره ،طـاقها ،ستـونها و ایجـاد
اشکـال خــاص ،قسـمتهــای مختـلف شومیـنه ،باربکیــو و مـواردی از این
دست اشـاره نمـود.

رنگ بندی

ال نسوز 200تیز

5/5X{10+20}X3 cm

Sharp 200 Refractory L-section

آجرهـای ال نسـوز کهـن سـرام در رنگ های سمیـرم (ترکیبی) ،شاموتی و
مشکی ،در ابعاد و انواع متنوعی تولیـد می گـردد.

آلوده شدن سطح کار حین اجرا
مجریانمحترم الزماست درنظر داشته باشـند که هنگام اجرای نمای آجری
بر اثر بی دقتی امکان ریزش مصالح بر سطح آجـر وجود دارد ،از این رو
هنگام برخـورد با چنیـن اتفـاقی می بایست سریعا ً محـل آلـوده به کمک
اسپـنج مرطـوب پـاک گـردد .در غیـر این صورت بدیهیاست مـالت بر روی
سطـح آجـری فیـکس شـده و لکـه ی بجـای مـانده از آن حتـی پس از ریزش
نیز بر زیبـایی نمـا تأثیـر منفی خواهـد گـذاشت.

ال نسوز 260تیز

النیمه ساده 5/5تیز
20

5/5X{13+26}X3 cm

Sharp 260 Refractory L-section

5/5X{13+13}X3 cm

Sharp 5.5 Simple Half L-section
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7X{10+20}X2/7 cm

 گرد7 ال نسوز

5/5X{13+13}X3 cm

5/5النیمهلبقاشقی

7X{16/5+33}X3 cm

 تیز330النسوز

5/5X{13+13}X3 cm

5/5النیمهدوپله

8X{10+20}X2/7 cm

 گرد8 ال نسوز

3X{12+24}X3 cm

سانتیتیز3ال نسوز

 تیز240النسوز

7X{12+24}X3 cm

 تیز7 ال نسوز

7 Round Refractory L-section

330 Sharp Refractory L-section

8 Round Refractory L-section

8X{12+24}X3 cm

240 Sharp Refractory L-section

23
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5.5 Spoon edge-Half L-section

5.5 Two-step Half L-Section

3cm Sharp refractory L-Section

7 Sharp Refractory L-section

22

Manufacturer of Refractory Brick

KOHAN CERAM
آجـره��ای نسـوز کهـ��ن سـرام بـا
تنـوع گستـ��رده در زمیـنه طـرح،
رن��گ و ن��وع کاربـ��رد ،قابلیـ��ت
استـفاده در تمـام��ی پروژه هـای
ساختمـان��ی از جملـه ساختمـان
ه��ای مسکـون��ی ،اداری ،تجـاری،
خدمـات��ی و رفاه��ی ،آمـوزشی و
همچنین امـاکن متبـرک��ه را دارا
می باشند.

مازندران | نوشهــر
رستـوران چیــــالن

تهران | سهروردی

تهران | قلهک
اجرا :کیوان مومیوند
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مقب��ره الشه��دا ساختم��ان آج��ری ،خاص و
چن��د منظ��وره ای است که توس��ط شرکت
توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران،
جهت پ��اس داشت ی��اد شه��دای گمنام در
خیاب��ان آزادی ته��ران و در حوالی ایستگاه
مت��روی حبیب ال��ه به بهره ب��رداری رسید.
نمای خاص پروژه مقبره الشهدا برگرفته از
معماری سنتی ایرانی است .در ساخت این
پروژه ی ماندگ��ار انواع آجرهای نمای نسوز
کهنسرام مورد استفاده قرار گرفته و تمامی
کاشی کاریه��ا و فعالیته��ای محتوایی در
دیوارهای مقبره الشهدا شامل کتیبه نگاری
آیات قرآن کریم با خط کوفی بنایی در قسمت
فوقان��ی پنجرهه��ای محوط��ه و دیواره��ای
پیرامونی توسط هنرمن��د استاد علی مقدم
اجرا شده است.

تهــران | مقبــره الشـهدا
شرکت افـرند سـاخت ،مهندس اکبـرزاده
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درآستانه پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف
رقابت مفاخر معماری ایران در مسابقهی طراحی سردر دانشگاه شریف
گزارشی از روند برگزاری مسابقه ،طراحی و ساخت سردر دانشگاه صنعتی شریف
در سال  ،1393شرکت مهندسین مشاور اردیبهشت مهرازان پذیرفت
تا مسابقـه طـراحی سردر دانشگـاه صنعـتی شریـف را برگـزار نماید.
کمیته ی برگزار کننده در ابتدا و بر اساس ضوابط دبیـرخانه ی دائم
مسابقات معمـاری و شهرسـازی ،ساختـار مسابقه را مشخص نمـود و در
مرحله ی بعد پس از بررسی های فراوان و با مشورت مدیریت و مشاور
معمـاری دانشگـاه صنعتی شریـف هشت معمـار انتخـاب و از آنان دعـوت
به عمل آمد تا در این مسابقه شرکت کنند.
مهندس جهانگیر درویش ،دکتر فؤاد رفیعی ،مهندس صالح حاج میری،
مهندس محمدحسن مؤمنی ،مهندس محمدرضا عشقی ،دکتر علی اکبر
صارمی ،مهندس شهابالدین ارفعی و مهندس نظام عامری  8معمـار
برجسته ملی و بین المللی بودند که توسط کمیته ی برگزاری مسابقه
دعوت شدند.
در این مسابقه به شرکت کنندگان توصیه شده بود تا امیـد به آینده و
کرامـت انسانی را در طراحی هایشان لحـاظ نموده و مشخـص باشد کـه
این اثر در قـرن  21و در ایـران ساخته شده است.
در میان رقابت کنندگان دو طـرح ارائه شده توسط مهندس شهاب الدین
ارفعی و دکتر فؤاد رفیعی به طور مشترک رتبـ ه نخست را کسب نمودند
و طرح مهندس صالح حاجی میری رتبه سوم را به خود اختصاص داد .در
نهایت نیز اجرای طرح برگزیده و ساخت این سازه ی منحصـربه فرد با
استفاده ازآجرهـای نمـای نسـوز کهـن سـرام به سرانجام رسید.

مسجد جامع اهل سنت بندرعباس می باشد .ایشان طراح محراب مسجد
سلطان قابوس در شهر مسقط کشور عمان می باشند که بزرگترین محراب
مسجد در دنیاست و با زیرسازی مقرنس و کاشیکاری معرق ایرانی اجرا
شده است .همچنین طراحی بزرگترین چراغ ( فانوس) آویز ساخته شده
در خاورمیـانه و عرضـه شـده در نمایشـگاه بزرگ امـارات ( )2001نیز به
عهده ایشان بوده است .این معمار شناخته شده ی ایرانی طرح های مهم
دیگری نیز در کشورهای نیجریه ،عربستان سعودی ،امارات متحده عربی،
عراق ،قزاقستان و ...طراحی و اجرا کردهاست .در سال 1377نیز طرح
ایشان و همکارانشان رتبه اول مسابقه صحن جامع رضـوی حرم مطهـر
امـام رضـا (ع) را به خود اختصاص داد.
برگرفته از سایت دانشگاه صنعتی شریف

KOHAN CERAM
Manufacturer of Refractory Brick

تهران | سردر دانشگاه صنعتی شریف
مهندس شهاب الدین ارفعی

مهندس ارفعی طراح آثار و بناهای تجاری ،مذهبی و فرهنگی بسیاری در
سراسر ایران به ویژه در منطقه جنوب ایران و استان هرمزگان همانند
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آجـرنسـوز

www.KOHANCERAM.com
k o h a n c e r a m _ c o
k o h a n c e r a m _ c o

آجرنسوز 4کوچک

10/5X21X4 cm
Small 4-refractory Brick

کاربرد آجرنسوز
ﺗﻤـﺎﻣـﯽ آجـرهـای نسـوز در ﻧﻤــﺎ ،کـف ،ﺑﺎرﺑﮑﯿــﻮ ،ﺷﻮﻣﯿـﻨـﻪ ،فـر و تنــور
ﺑﻨــﺎ ﺑﺮ ﻧـﻮع ﻃﺮاﺣـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳﺘﻔــﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨـﺪ .همچنیـن ﺑــﺮاي ﺳﺎﺧـﺖ
ﮐـﻮره و ﭘﺎﺗﯿـﻞ آﺟـﺮﻫــﺎي ﻫـﻼﻟﯽ ﻗـﻮس دار ،ﮐﻨﯿـﮏ و ﻗﻄــﻮر در اﺑﻌــﺎد ﺑﺰرگ
مـورد استفاده قـرار می گیـرد.

رنگ بندی
آجرهـای نسـوز کهـن سـرام در ابعـاد مختلـف کـاربـردی و در رنگ هـای
سمیـرم (ترکیبی) و شامـوتی تولیـد مـی گـردد .ﺗﻨـﻮع در رﻧـﮓ و اﺑﻌــﺎد،
ﻃـﺮح ﻫﺎي اﻧﺤﺼــﺎري ،ﮐﯿﻔﯿــﺖ و ﻗﯿـﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘــﯽ از ﻣﺸﺨﺼــﺎت ﺑـــﺎرز
آﺟـﺮهایﻧﺴـﻮز ﮐﻬــﻦ ﺳـﺮام ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.

آجرنسوز 5/5کوچک

10/5X21X5/5 cm
Small 5.5-refractory Brick

بندکشی
بندکشی از مهم ترین مراحل اجرای نماهای آجری بوده و از جمله بهترین
مواد برای انجام آن پودر مخصوص بندکشی می باشد.
اگرچه در وهله ی نخست ممکن است تفاوت اندک میان قیمت مصالح رایج
و پودر بندکشی مجـریان پروژه را از انتخـاب آن باز دارد؛ اما استحکـام،
ماندگـاری ،مقـاومت در شـرایط متنوع جغرافیایی و امکـان اجـرای دقیـق
از جمله مواردی است که بسیاری از اهالی فن را به استفاده از آن ترغیب
می نمـاید.
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آجرنسوز 3بزرگ

12X24X3 cm

آجرنسوز 6بزرگ

12X24X6 cm

Big 3-Refrcatory Brick

Big 6-Refrcatory Brick

KOHANCERAM
Fire Brick Manufacturer

C ATA LO G U E 2 0 1 8

31

KOHAN CERAM FireBrick Manufacturer
W W W .

K O H A N C E R A M

. C O M

One Step
Forward Each Day
اردبیل | آقای موسـوی

KOHANCERAM
“Since 1997”
WWW.KOHANCERAM.COM
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KOHAN CERAM

مازندران | متل قو

Fire
Brick
آﺟﺮنمای ﻧﺴـﻮز ﮐﻬـﻦ ﺳـﺮام

FireBrick Manufacturer

KOHAN CERAM
آجرهاى نس��وز در صنعت جهت
 برخى.عايـق كارى كاربرد دارند
از آجره��اى نسوز نی��ز در نماى
.ساختمان استفاده مى گردند

Refractory Bricks
are used in the
building facade.
Lively and beautiful
color like that of
the nature give
unique appearance
to the product.

تهـران | پاسـداران
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دیــواره

www.KOHANCERAM.com
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دیواره طرح آجـری

20X40X2/7 cm
Brick Design Rim

کاربرد دیواره
دیواره هـای نسـوز کهـن سـرام شامـل طرحهای آجـری ،سـاده ،شیـاری،
صخره ای ،محدب و رومی است که بنا بر سلیقه و جایگاه مناسب می تواند
بهصورت پوشش در نمـای ساختمان ،قسمت پایین دیوارها به شکل قرنیز
و قاب ،ساخت سریع شومینه و باربکیو ،در ساخت ستون و حتی در طراحی
فضای داخلی به کار گرفته شود.

دیواره دو طرف ساده

20X40X2/7 cm
Simple two-side Rim

رنگ بندی
دیواره های تولیدی کارخانه کهن سرام غالبا ً در طیف رنگی سمیـرم و در
برخی مدل هـا با رنگ های شامـوتی و مشکی عرضه می گردد.
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دیواره شیاری

20X40X2/7 cm

دیواره صخرهای (راک)

20X40X2/7 cm

Groove Rim

Rock Rim

KOHANCERAM
Fire Brick Manufacturer
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اردبیـل | خـانـه مـادر

20X40X2/7 cm

دیوارهمحدب

20X40X2/7 cm

دیواره رومی

Convex Rim

Roman Rim

KOHANCERAM
FIRE BRICK

تهـران | تهـرانسـر
مهندس قلـی زاده
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For the company quality
orientation is important
element in the process of
production which is totally
surveyed by the factory
quality control unit.

حسی��ن امانت طراح و معم��ار مشهور ایران��ی ،معمار برج
شهی��اد ی��ا آزادی است که نمادی از شهر ته��ران و ایران

KOHAN CERAM
FireBrick Manufacturer

پاکدشت
ساختمان اداری کارخانه کهن سرام

مدرن است .او ک��ه دانشآموخته دانشگاه تهران است
در س��ال  ۱۹۶۶در حـالـی که دانشجـویی  ۲۴سـاله بـود
با شرکت در یک رقابت ملی شـروع زندگی حرفـهای خـود
حسیـن امـانت

( متولد  1321ش)

را پایـهری��زی کرد .قرار بود در ای��ن رقابت طراحان یک
نماد مل��ی ایرانی و اسالمی را که نش��ان از ایرانی مدرن
داشته باش��د طـراحی کنند .حسین امانت با طرح خود که

برخی از آثار وی عبارتند از:

هم��ان میـدان بزرگ آزادی بود به معمـاری ایران سالمـی

بنای یادبود شهـر تهـران
(بـرج آزادی)
ساختمـان سازمان ميراث
فـرهـنگـی ايـران -تهــران
ساختمـان اولیه دانشگـاه
صنعـتی شـریـف
شهـرك تفریحی دریاكنــار
دانشكـده مدیریت كسب
و كـار دانشـگاه تهـران

دوباره کـرد و توانست خـود را در آغـاز جـوانی به معمـاری
ب��ا مقیاس جهـانی تبدیـل کند .وی همچـنین آرشیتکت و
طـ��راح تعـدادی چن��د از مراکز صنـای��ع دستی ،مـدرسه،
کتـابخـانه و حتی یک شهــرک تفریحـاتی در سواحـل دریای
خـزراست.
امانت با بسـط دادن کار خویش بناهایی در خارج از کشور
را نی��ز طـراحی ک��رده ک��ه از آن جمله می ت��وان به بنای
سفارت ای��ران در شهر پکن ،پایتخت جمهـوری خلق چین
که متمایزترین سفارتخانه ناحیه دیپلماتیک در پکن است،
اشاره کرد .طـرحهای برجسته ی این معمـار نامدار ایرانی
در کشورهای��ی نظیر چین ،آمریکا و کانادا مـورد استقبال
قـرار گرفته و به مرحلـ��ه ی اجرا رسیدهاست .طـرحهای
امـانت را بیشتر به دلیـل پیـوند معمـاری کالسیـک غربی
با روح معمـاری شرقـی میشناسـند.
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Manufacturer of
Refractory Brick
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هوم��ن باالزاده كارشناس ارشد معماري ،در سال 1387
دفتر شخصي هوباتو ط��رح را تاسيس نمود .وی در طول
سال های فعالیت حرفه ای خود حدود 62پروژه در ایران
و سایر کشورها طراحی و اجرا کرده است.
وی در كن��ار كار حرفه اي خود مدرس دانشگاه آزاد دبي
و قزوین نیز بوده است.
هومن باالزاده

Hooba Design
was established in 2009
by architect Hooman
Balazadeh in Tehran.
Hooba design focus on
developing the interactive
role of the buildings and
the people.

جوایز:

رتبه سوم مسابقه  2AAAاتریش (مسابقه معماری آسیا) 2016-
منتخب مسابقه  ،The Planایتالیا – 2016
رتبه اول  2AAAترکیه ( مسابقه معماری آسیا) – 2015
رتبه اول  + Arctizer award Aنیویورک 2015 -
منتخب  Wienerberger Awardاتریش2015 -
رتبه دوم معمار ،منتخب در Retail week Architecture Award

در انگلیس و برنده اول معماری داخلی – 1392
رتب��ه دوم معماری مجله معمار ب��رای طراحی ساختمان کارخانه
پرشین – 1391
برنده اول معم��اری داخلی در ایران و طرح منتخب در مسابقه
بین المللی داخلی  WAFدر بارسلون – 1389
رتبه سوم معماری داخلی مجله معماری و ساختمان – 1388
دریافت لوح تقدیر در جایزه معمار – 1386
برنده دوم جایزه معمـار 1386 -
KOHANCERAM
Fire Brick Manufacturer
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دکوراتیــــو

KOHAN
C
ERAM
FACTORY

کاربرد آجرهای نسوز دکوراتیـو
آجرهـای دکوراتیـو کهـنسـرام به دلیل استحکام باال و دارا بودن طرحهای
متنـوع ،فرصـت مناسبی را جهـت تنـوع بخشیـدن به نمـاهای زیبـای آجـری
در اختیـار طراحان و سازندگان محتـرم قـرار می دهد.
استفاده در کف ،سـاخت کتیبه ،خلـق ستون با قطـرهای مختلـف ،اجـرای
دیوارهای طرح دار در نمـای خارجـی ،داخلـی ،البی و قسمـت های مختلف
ساختمـان ،بخشی از مـوارد استفاده ی آجرهای نسوز دکوراتیو است.

www.KOHANCERAM.com
k o h a n c e r a m _ c o
k o h a n c e r a m _ c o

دور ستــون30

21X7X3/5 cm

دور ستــون40

31/5X7X3/5 cm

Column Perimeter 30

Column Perimeter 40

رنگ بندی
آجرهـای دکوراتیـو در رنگ هـای ترکیبی سمیـرم و در اغلب مـدل هـا به
رنگ شامـوتی نیز تولیـد می گـردد.
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دور ستــون50

19X7X3/5 cm

دور ستــون70

27X7X3/5 cm

Column Perimeter 50

Column Perimeter 70

KOHANCERAM
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8X16 cm

Elephant Toe

34X7X2 cm

)فخر و مدین (شبکه

10X10X2/5 cm

10x10پالک لب قاشقی

5/5X20 cm

هاللـی

20X20X2/5 cm

20x20پالک ساده

20x20 Simple Plaque

Fire Brick Manufacturer
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 پاستون،سرستون

Capital-Pedestal

10x10پالک ساده

10x10 Spoon edge Plaque

KOHANCERAM

18X12X7 cm

10X10X2/5 cm
10x10 Simple Plaque
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پافیلـی

Fakhr o Madin (Lattice)

Falcate

8X40 cm
Instrument

ابـــــزار
46

10X10X2/5 cm

سه خط

20X20X2/5 cm

20x20 پالک لب قاشقی

10X10X2/5 cm

دایـــره

10X10X2/5 cm

نیلوفــــر

10X10X2/5 cm

مــوج

10X10X2/5 cm

حصیـری

Three Line

Circle

تهـران | بهـار شمـالی

20x20 Spoon edge Plaque

Niloofar

 اوز- فارس | الرستان
مهـندس جهـاندیده

Wave

Straw
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KOHAN CERAM
Manufacturer of
Refractory Brick

قابلیتهای آجرهــای نسوز کهــن سرام به گونـهای است
که در هر قسمت از پـروژه با کمی خالقیـت و دقت نظـر
میتوان به الگوهای بدیعی دست یافت.
در تصویــر مجــاور یک نمونــه از به کارگیـــری
هوشمندانه ی ال دو پلـه را شاهد هستیم.

KOHAN
C
FACTORY
ERAM
50

تهران | پاسداران

تهـران | نارمـک
گـروه ساختمانی اسپرلـوس  .مهندس مختـاری
KOHANCERAM
Fire Brick Manufacturer
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فارس | الرستان کتابخانه اندیشه اوز
مهندس جهاندیـده

 اوز- فارس | الرستان
مهندس جهاندیـده

KOHANCERAM

One Step Forward Each Day
WWW.KOHANCERAM.COM
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KOHAN CERAM

Fire Brick
Manufacturer
حدیث آجر سخن از تار و پود آدمی است بر
سرشت هستی آنگونه که لسان الغیب فرمود:
“گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند” .قدمت
آجر جنگی است ازلی بین آتش و خاک که
همچون عروسی بر چین و شکن طنازی میکند
بر این دیار کهن ،بهراستی که تاریخ این خشت
با تاریخ این دیار عجین شدهاست .آن زمان که
نام آریایی بر تارک این کهن سرزمین نشست
از خشت سرودههای ساخت که همچون سرو
استوار خوش قامت از ازل تا به ابد بر این
کهن دیار خواهد ماند .تو گویی این خمیر مایه
در دست استادکار ایرانی همچون کلماتی است
بر دهان شاعر پارسی ،استادکار ایرانی ،نیک
آگاه بود بر جنگ همیشگی آتش و خاک در
دل این خشت جان که زلف میافکند بر جان
مایه معماری ایران آنگونه که عیالمیها بر
پرستشگاههای خود نقش بستند و هخامنشیان
و اشکانیان و ساسانیان بر اماکن ،معابد و
کاخهای خود برساختند .ایرانی مسلمان در
مسجد و مدرسه ،کاروانسرا و خانه ،بازار و
کوی و برزن خود به کار برد تو گویی هیچ قومی
همچون ایرانی جان مایهی آجر را نشناخته
است؛ قومی که به حق شاعر و سراینده آجر
هستند .این پیر عروس بر قامت خود چه
نقشها ندیده است و چه طنازیها نکرده است
تا به دام اندازد آن روح بلند پارسی را .از آن
سرودههای آجر میتوان به فخر و مدین اشاره
کرد .گلی پخته بر هندسه اشکال در پوشش
لعابی شیشهای که استادکاران آن را بر قامت
مسجد و مدرسه و کاخ و بازار آراستند .این
تطور آجر بود در گذر زمان .حال آنکه امروزه
روز در نقشی نو شعر زمانه خود را به دست
استادی کهـن فریاد می زند.

تاریخچه ی فخـر و مدین:

در تاریخ معماری ایران“ ،فخـر و مدین” به شبکه هـای
حصار مانند باغها و اماکـن مذهبی گفته میشود که
به صـورت مشبکهای تکرارشونده ساختهمی شـد؛
تا از بیـرون ،درون زیبـای بنـا را بتوان نگریسـت.
چنان کـه دیوار باغ هـای دو سوی چهـار باغ اصفهان
و ایوان بازارهای پیـرامون نقش جهان چنیـن بوده
است .مشبک ها به صـورت سفـال لعاب دار و غالبـا ً
به رنگ فیـروزه ای با حفره هـای زیبـا سـاخته و در
پنجـره های سنتی نیز مورد استفاده قرار می گرفت.
ریشه ی لغـوی فخـر و مدین واژه ای ایـرانی -فـارسی
است که مشتقات آن در گویش های گوناگون ایران
چه فارسیدری و چه پهلویواوستایی و پارسی کهن
فراوان به گوش می خورد .وجـه تسمیه ی فخـر به
معنای گل پخـته و مدین مانند مـادگی ،حفـره و فـرو
رفتگی معنا می دهـد .از کنار هم قـراردادن این
دستساختهها دیوارهـای مشبکی بهنام “شباک” به
وجود میآمد که در کنترل اقلیـم و دید بخش های
درونیساختمـانکاربرد داشت.البتـهشباکعالوهبر
آجـر از جنس هـای مختلف دیگر مانند کاشی ،چـوب
یا گـچ نیز ساختـه می شد .ساخت فخـر و مدین در

ایران قدیم دالیل متعددی داشت از جملـه آب و
هوای متغیر اقلیم ایران ،بهره گیری از آفتاب تند و
روشن ،کنترل شدت باد ،طوفان و گردباد .عالوه بر
این عقاید خاص ملی و مذهبی هم ایجـاب می کرد که
ساختمـان عالوه بر در ،پنجره و روزن ،پرده یا شبکه
ای برای حفاظت درون بنا داشته باشد .به عنوان
نمـونهدرگنبدمسجـدشیخلطفاهللنیزشبکههـای
زیبایی از کاشی معـرق کـار گذاشته اند که ماننـد
سایر آثار ایـن معجـزه ی معمـاری ،بسیار چشـم نواز
است .مجموعـه کهـن سـرام نیز که با شعـار “هر روز
یک گـام به جلـو” همواره در تالش است تا با نوآوری
در تولید محصوالت جدید و همگام شدن با معمـاری
مدرن دنیا محصـوالت خود را روانه ی بازار کند؛ خالی
ازلطفنمیداندکهگـاهبارویکـردبهمعمـاریباستانی
ایران ،مـانع از بیـن رفتن بخشـی از فـرهنگ اصیـل
معمـاری ایـرانی گـردد .آجـر نســوز فخـر و مدیـن
از محصــوالت جدیـد کـارخـانــه آجـرنمـای نســوز
کهــن ســرام است کـه در ســال  1396به ثبت
رسیـد.ایـنمحصــولکــهدرزیـرمجموعهمحصوالت
دکوراتیو کهـن سرام قــرار دارد ،به دو صورت نسوز
و لعابـی تولید و در اختیار عالقمندان قرار می گیرد.

فارس | الرستان  -اوز
مهندس جهاندیده
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پالکنسوز رستیک

7X26X2 cm
5/5X20X2 cm

Rustic Refractory Plaque

کاربرد آجرنسوز رستیک
آجرهای نسـوز رستیک کهـن سـرام به دلیل دخـالت دست در مرحلـه ی
تولید و وجـود بی نظمـی در خلل و فرج سطح ،به گونه ای لمس حس زندگـی
و طبیـعی بودن را در روح آدمی تداعـی می کند.
امـکان خلـق فضـاهـایی در پیـوند با طبیعت ویژگی منحصـر به فـرد آجرهـای
رستیـک کهـن سرام می باشـد.

آجرنسوز رستیک

20X20X2 cm
10X10X4 cm
10X10X2 cm
5/5X5/5X2 cm
Rustic Refractory Brick

رنگ بندی
رنگبنـدی آجـرهای نسـوز رستیک کهـن سـرام طیف رنگی قهـوه ای را به
صـورت رنـدوم شـامـل می شـود و در انـواع پـالک و آجـر با ابعـاد مختـلف
تولیـد می گـردد.

نسـوز
خاک
Refractory
A M .COM

Soil

W W W. K O H A N C E R

KOHAN CERAM
56
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Fire Brick Manufacturer
Variety colors and sizes, unique
design, competitive quality and
price are some clear features of
Kohan Ceram Refractory Brick
کـردان | شهـرک حافظیه
 آقای شجـاعی: اجـرا- مهندس شاهیـن فـر

FireK Brick
Facade
O H A N C E R A M
W W W .

. C O M

مجموعـه کهـن سرام همواره در کنــار نـوآوری در طـرح
ب��ا نیـ��م نگاهـی ب��ه تاریــخ کهـ��ن ایــ��ران زمیــن
.اقـ��دام ب��ه تولیــ��د نماهـ��ای جدیـ��د م��ی نمایـد
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کـرج | مهـرشهـر
مهندس آزادی _ مهندس غالمی

Fire Brick Manufacturer

KOHAN CERAM

WWW.KOHANCERAM.COM

WWW.KOHANCERAM.COM

سرعین | رستوران آتامان

کارب��رد وسی��ع آج��ر نس��وز گوی��ای دو
نکت��ه مه��م فن��ی در آن ب��ا توج��ه ب��ه
آب و ه��وای ای��ن سرزمی��ن اس��ت:
 -1ضری��ب انبس��اط و انقباض آج��ر نمای نسوز
کهن سرام در برابر سرما و گرما به گونهای است که
تا حد زیادی از ایجاد ترک در نما جلوگیری میکند.
 -2آج��ر نسوز کهن س��رام در مقایسه با دیگر
مصالح از قدرت ذخیره انرژی حرارتی برخوردار
اس��ت و در نتیج��ه انتقال نوسانه��ای حرارتی
محی��ط بیرونی به داخ��ل از طریق ج��دار آجری
شدی��د نیست و ب��دون دخالت وسای��ل گرمازا
و خنککنن��ده میت��وان فض��ای مطب��وع تری را
فراهم آورد.
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اردبیـل | مهدیـه اردبیـل
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سایر پروژه ها
تهران | قلهک
 کیوان مومیوند:مهندس ثروتی _ اجرا

KOHANCERAM
FireK Brick
Facade
O H A N C E R A M
W W W .

. C O M

زنجان | کلینیک تخصصی شفیعیه
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KOHAN CERAM

تهـران | سهــروردی

Fire Brick

زنجــان
آقای الماسی

Manufacturer
ﮐﯿـﻔﯿﺖ ﻣﺤـ��ـﻮري ﯾﮑـﯽ از ارﮐـ��ـﺎن ﻣﻬﻢ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿـ��ـﺪي ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ کهن سرام
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ک��ه ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳـﻂ واﺣــﺪ
ﮐﻨﺘــﺮل ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﮐﺎرﺧﺎنه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

طالقان | دهیاری روستای موچان
مهندس سلطانی
تهران | آیت

64
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KOHANCERAM

متل قو | دریاگوشه
 آقای وحدانی: اجـرا- مهندس ایلی

Fire Brick Facade
W

W

W

.

K

O

H

A

N

C

E

R

نوشهـر | مزگـاه
 آقای وحدانی:اجرا
A

M

.

C

O

M

متل قـو | دریا گـوشـه
 آقای وحـدانی:اجـرا

W
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نوشهـــر
مریـدپور

تهران | قلهک
 کیوان مومیوند:مهندس ثروتی_ اجرا
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آقای المـاسی

اردبیل
موسـوی
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کهـن سرام درسالــی کـه گذشت

نمایشگاه ها
 .1سیزدهمی��ن نمایشگ��اه بی��ن الملل��ی عم��ران و صنع��ت ساختم��ان کیش
CEBEX 2017

 .2هفدهمی��ن نمایشگاه بی��ن المللی صنعت ساختمان ای��ران -تهران مرداد
1396
 .3سـومیـن نمایشـگاه بین المـللی صـنعت سـاختمـان تبـریز آذر 1396

پروژه ها
 .1ﭘﺮوژه ﻫــﺎي ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎز در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـــﻮر
 .2ﭘﺮوژه ﻣﺴﮑـﻦ ﻣﻬـ��ـﺮآﺑﯿـﮏ ،ﺷﻮﺷﺘـﺮ ،ﮔﻞﮔﻬﺮﺳﯿﺮﺟـ��ـﺎن ،ﮔـﻞ ﺑﻬـﺎر ﻣﺸﻬـﺪ،
اﻣـﺎم رﺿـ��ـﺎ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ،ﮐﻮﯾـﺮ ﺗﺎﯾـﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨـﺪ ،ﭘﺮﻧـﺪ ،ﭘﺮدﯾـﺲ و اردﺑﯿـ��ـﻞ
 .3همک��ار نوﺳﺎزي ﻣﺪارس است��ان ﺗﻬﺮان ،اﻟﺒﺮز ،ﻟﺮﺳﺘـﺎن و ارگان های دولتی
. .4تولید آجر مصرفی در پروژه هایی نظیر سر در جدید دانشگـاه صنعتی شریف،
مقبـره الشهـدا تهــران ،مهدیـه اردبیــل ،کلینیک ویژه تخصصی شفیعیه زنجان،
کاف��ه ایده م��ا تهران ،رستوران چیـ�لان نوشهـر ،رست��وران آتامـان سرعین،
کتابخان��ه عموم��ی اندیش��ه اوز ،دهی��اری روست��ای موچ��ان طالق��ان و...

دستاوردها
 .1دستیاب��ی ب��ه مقام غرف��ه برتر از لح��اظ تنوع محص��والت در هفدهمین
نمایشگاه بـین المللی صنعت ساختمان ایران1396-
 .2دستیابی به مقام غرفه برتر از لحاظ غرفه آرایی در هفدهمین نمایشگاه
بین المللی صنعت ساختمان ایران1396-
 .3تولیـد آجـرهـای هـارد و فخـر و مـدیـن
 .4اب��داع شی��وه ی تولیـد آجرهـ��ای هـنری در طـرح هـ��ای سفـارشـی برای
اولیـن بار در ایـران
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تکسچ��ر الگو یـا پتـرن��ی ( )patternاست که برای نش��ان دادن واقعیت و
بازسازی طرحی واقعی بر سطح آبجکت مورد استفاده قرار می گیرد.

200-A5-1

200-A5-2

200-A5-3

200-A5-4

260-A1-1

260-A1-2

کاربرد تکسچر
به کمک تکسچر شم��ا طرح شکل را مشخص می کنید ،به عنوان نمونه برای
ایجاد یک دیوار آجری می توانید به کمک تصویر یک دیوار ساده و با استفاده
از تکسچر طرح موردنظر ،آن را در نرم افزار های سه بعدی مانند 3DS MAX
بازسازی کرده و واقعیت اجرای نهایی را مشاهده و ارزیابی نمایید.

دانلود

260-A2-1

260-A2-2

260-A5-1

260-A5-2

260-A5-3

2018

260-A5-4
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Te x t u r e
Panel

جه��ت مشاه��ده و دانل��ود مجموع��ه ی کام��ل تکسچ��ره��ای که��ن س��رام
می توانید به وب سایت آجرنمای نسوز کهن سرام []WWW.KOHANCERAM.COM
مراجعه و یا از  DVDهمراه کاتالوگ استفاده نمایید.

260-A5-6

260-A5-5

333-A5

333-A2

260-A13

260-A6-3

260-A6-2

260-A6-1

333-A9

333-A8

333-A6

260-A6-6

260-A6-5

260-A6-4

330-A3

330-A2 . 333-A2

330-A2 . 333-A2

260-A7-2

260-A7-1

260-A6 . 260-A1

FireBrick Manufacturer

260-A5-7

KOHAN CERAM

260-A9-1

W W W. K O H A N C E R A M . C O M

260-A8

WWW.KOHANCERAM.COM

Te x t u r e
Panel

260-A9-2

2018
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330-A6-2

330-A3 . 333-A3

401-A3

400-A6-2

400-A6-1

330-A7 , 333-A7

330-A7

330-A6 . 333-A6

401-A6-2

401-A6

401-A5

330-A13

330-A8-2

330-A8 . 333-A8

WWW.KOHANCERAM.COM

2018

700-A3 . 701-A3

700-A2

402-A5

400-A2

240-A7

240-A5
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330-A6-3

KOHAN CERAM

400-A5-1

W W W. K O H A N C E R A M . C O M

400-A5-2

Te x t u r e
Panel

400-A5-3

76

700-A6 . 333-A6

700-A6

101-A5-1

100-A6-3

100-A6-2

420-A6

420-A2 . 422-A2

420-A2

101-A6-2

101-A6-1

101-A5-2

424-A3

423-A2

421-A5

WWW.KOHANCERAM.COM

2018

105-A2

103-A6

102-A5 , 104-A5

100-A5-2

100-A5-1

424-A6
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700-A6 . 701-A6

KOHAN CERAM

100-A5-3
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100-A5-4

Te x t u r e
Panel

100-A6-1

78

106-A5

105-A5

R260

R260

R100

221-A6

221-A1

220-A6

R-200-3

R-200-2

R-200-1

201-A6-2

201-A6-1

201-A5

WWW.KOHANCERAM.COM

2018

H-100-1

S-200-2

S-200-1

R-55-1

201-A7

201-A6-3

81
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106-A6

KOHAN CERAM

R-55-2

W W W. K O H A N C E R A M . C O M

R-100

Te x t u r e
Panel

R100
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H-200

H-201

H-220

H-221

H-240

H-260-1

Te x t u r e
Panel

H-103

H-105

H-106

H-330

H-333

H-401

آجرنماینسوزبهعلتتنوعرنـگوزيبايــىخــاصخود درنماىساختمان
م�ورد استفـاده قـرار مىگيــ�رد رنگهایى زنده و زيب�ا كه به رنگهاى
طبيعت مى باشند ،عامل زيبايـى و جلوهى منحصر به فـرد اين محصـول است.
ﺗﻨـ�ـﻮع در رﻧـﮓ و اﺑﻌـﺎد ،ﻃـﺮح ﻫﺎي اﻧﺤﺼـﺎري ،ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﻗﯿﻤـﺖ رﻗﺎﺑﺘـﯽ از
ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺑــﺎرز آﺟــﺮنمایﻧﺴـﻮز ﮐﻬــﻦ ﺳــﺮام ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.

2018
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H-100-2

H-101

H-102 . H-104

H-260-2

H-260-3

H-260-4
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