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شرکت تولیدی آذرسنگ سرخ ، بهره برداری از معدن تراورتن کلوانق 2 را در سال 1379 با فعالیت بر ذخایر شناخته شده

تراورتن قرمز آغاز نمود. این شرکت، عالوه بر استخراج، با انجام عملیات اکتشاف تکمیلی، ذخایر قابل توجهی از تراورتن قرمز،

لیمویی و پرتقالی را در این محدوده معدنی اکتشاف نموده است.

 از سال 1389، در راستای تکمیل زنجیره تولید، کارخانه آذرسنگ سرخ با هدف بازیافت الشه و فرآوری سنگ، در محل معدن

احداث و راه اندازی گردید. در حال حاضر، طیف وسیعی از محصوالت شامل پالک طولی، سنگ تیشه ای، آنتیک، گیوتین،

کیوبیک، جدول و ... از تراورتن های استخراج شده از معدن آذرسنگ سرخ، در کارخانه این مجموعه فرآوری میشود.

عناوین کسب شده:
1.کسب عنوان بهره بردار و معدن نمونه استان آذربایجان شرقی در سال 1381
2.کسب عنوان بهره بردار و معدن نمونه استان آذربایجان شرقی در سال 1386

3.کسب عنوان بهره بردار و معدن نمونه کشور در سال 1388
 



پروژه ها:

         پروژه پارک آب و آتش :

تامین سنگ این پروژه در سال 1388 آغاز شد و بعد از 2 سال به مرحله بهره برداری رسید. تامین بیش از 40000 متر مربع سنگ مورد نیاز

این مجموعه در بوستان حضرت ابراهیم پارک آب و آتش تهران، با فرآوری مد نظر طراحان این اثر، صورت پذیرفته است.

 

 

 

 

 

 

         پروژه شهرداری ارومیه :

این پروژه به درخواست شهرداری ارومیه، برای فضا سازی این شهر و تفکیک فضای سبز در سال 1393 به انجام رسید. این پروژه 25000

متری، با سنگهای کوبیک قرمز آذر شهر که مناسب استفاده در فضاهای شهری میباشد، تامین شد.

 

 

 

 

 



         پروژه بیمارستان کرمان :

احداث بیمارستان پیامبر اعظم کرمان در سال 1391 کلید خورد. سنگ مورد نیاز

این بیمارستان در طراحی نما، تراورتن قرمز آذرشهر تعیین شده بود که بهترین

کیفیت این سنگ در بخش ورودی و نمای ساختمان مورد استفاده قرار گرفته

است.

 

 

 

 

         پروژه بیمارستان منطقه آزاد اروند:

این پروژه به همکاری شرکت تولیدی آذرسنگ سرخ در منطقه آزاد اروند در حال اجرا

می باشد.

 

 

 

 



محصوالت:

تراورتن قرمز آذر شهر 

تراورتن  لیمویی آذر شهر

تراورتن امبر آذرشهر



تراورتن قرمز آذر شهر



تراورتن لیمویی آذر شهر



تراورتن امبر آذر شهر



ارتباط با ما:

ارتباط مستقیم با مدیران: 09123386685

09126409919                                    

09166312305                                    

                فروش داخلی: 09366852422 

               فروش خارجی:  09128756841
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