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شـرکت موزاییـک اتوماتیـک میبد از سـال 1373 فعالیـت خود را در عرصه تولید موزاییک آغاز کرده اسـت و توانسـته اسـت محصوالت 

متنوعـی را بـه بـازار مصـرف داخلی عرضه کند. برنـد موزاییک میبد در مدت زمـان کوتاهی به یکی از برندهـای معتمد صنعت موزاییک 

و کفپـوش تبدیـل شـد و اکنـون بـه عنـوان نمـاد نـوآوری و کیفیت در عرصه کشـور شـناخته می شـود. طیف وسـیعی از محصوالت 

از نظـر نـوع و ابعـاد ماننـد موزاییک هـای گرانیتـی و کفپوش هـای بتنـی ضد سـایش در ابعـاد و ضخامت هـای مختلف توسـط این 

شـرکت تولید می شـود.

      شـرکت موزاییـک میبـد بـا بهره گیـری از مدرن تریـن و پیشـرفته ترین تجهیـزات و فناوری هـای روز  و با گردهـم آوردن متخصصان  و 

کارشناسـان خبـره توانسـته اسـت سـطح کمـی و کیفی محصـوالت خود را به سـطح مـورد انتظار مخاطبان و مشـتریان خویـش نزدیک 

سـازد و با برنامه ای منسـجم و نظام یافته به  حرکت رو به رشـد خود برای تأمین رضایت و خشـنودی مشـتریان ادامه دهد.  بدین ترتیب 

دسـتگاه های تولید شـرکت موزاییک میبد با انتخاب مواد اولیه و دانه بندی مناسـب بصورت مکانیزه و بدون دخالت دسـت محصوالت 

خـود را بـه حـد اکثـر اسـتاندارد و مقاومـت مـی رسـانند و بـا وجـود پـرس ۹۰۰ تـن و سـاب 1۶ مرحلـه ای و اتاق بخـار که محصـوالت تا 

یـک هفتـه در آن مـی ماننـد سـبب می شـود تـا مقاومت محصـوالت به حداکثر خود برسـد. این شـرکت در راسـتای رسـیدن بـه اهداف 

مشـتری مدارانه خود، تولید محصوالت را بر پایه کیفیت قرار داده اسـت و با پیاده سـازی سیسـتم مدیریت کیفیت  QMS  در فرایند تولید 

کفپـوش و موزاییـک، موفق به اخذ گواهینامه ای ارزشـمند از سـری اسـتانداردهای ISO9001.2000 به مرکزیـت  TUV NORD CERT  از 

کشـور آلمان شـده است. 

شـرکت موزاییک میبد با بهره مندی از پرسـنل کارآزموده و متخصص و ایجاد واحدهای تحقیق و توسـعه و کنترل کیفیت موجبات ارتقاء 

کمی و کیفی محصوالت تولید شـده را فراهم آورده اسـت. جدیت، پشـتکار و تالش مسـتمر، ارائه طرح های مناسـب و پایش و نظارت 

بـر چرخـه نوآوری و کیفیت از مهمترین کارهای این واحدها اسـت.

     بنیانگـذار شـرکت موزاییـک میبـد بـا امید و تـوکل به خداوند متعـال و انجام برنامه ریزی دقیق و اسـتفاده از متخصصین و کارشناسـان 

امـر و همچنیـن توجـه به نظرات و پیشـنهادات ارزشـمند مشـتریان خود، افق های بهتـری را در جهت رشـد، پیشـرفت و خودکفایی این 

سـرزمین پـاک و مقدس جسـتجو می کند.

-   این شـرکت تالش جهت رسـیدن به هدف واالی خود که تولید محصوالتی با بهترین کیفیت و برخورداری از سـازمانی مشـتری مدار 

اسـت را آغاز نموده است.

-   تبدیـل شـدن بـه الگوی ملی اقتصـادی در صنعت موزاییک و کفپوش با اتکاء به برندی مطمئن،کارکنان توانا و متعهد و دسـتیابی به 

بـازار داخلی و رقابت در بازارهای جهانی از اهداف ماسـت.

-   ایـن شـرکت بـا ارائـه ضمانت نامـه   مصرف کننـدگان و سـازمان هـا از نظـر تأمیـن کیفیت، اطمینـان کامل می دهـد که این خـود گام 

موثـری در راه جلوگیـری از اتـالف سـرمایه و هزینه هـای گـزاف و ترمیم و دوباره سـازی اسـت.

-  پایبندی به الزامات قانونی و استانداردهای ملی و بین المللی را وظیفه خود می دانیم.

-  تحویل به موقع محصوالت به مشتریان در زمان تعهد و توافق شده جزو وظایف ماست.

-  شـرکت موزاییـک میبـد در نمایشـگاه های داخلـی و خارجی حضوری مسـتمر دارد تا بتواند زمینـه ارزآوری و صـادرات محصوالت خود 

را به بازارهــای آسیا، خــاورمیانه و کشورهای حــوزه خــلیج فارس فراهــم کرده و جایگاه خود را در بازارهـای خارجـی نیز تثبیت نمـاید.
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� %100 Rectangular
� 5Diomnd of Processes, 2Storge of calibration
� 16 Storge of Polishing & Rubbing 
� Steam Chamber System
� highly Homogeneous Surface
� Level on all sides and in Fix Dimensions
� 3Stage of Vibration & Press Pressure 900 tons
� Variety of Dimension: 80�40 ,30�30 ,20�20 ,40�40
�  Holding 755 -iranian Standard & ISO9001 

Technical Specification Meybod Mosaic

- ۱۰۰٪ گونیا
- ۲ مرحله کالیبراسیون، ۵ مرحله الماس

- ۱۶ مرحله ساب و پولیش
-  سیستم اتاق بخار

- سطح رویه کامال همگن
- بدون تابیدگی و تلورانس ابعاد

- ۳ مرحله ویبره و ۹۰۰ تن فشار پرس  
-  تنوع ابعاد: ۴۰×۴۰ ،۲۰×۲۰ ، ۳۰×۳۰، ۸۰×۴۰ 

 ISO9001دارنده استاندارد ۷۵۵ ایران و گواهینامه -

مشخصـات فنی موزاییـک اتوماتیـک مـیبـد

۴۰ x ۴۰ ۳۰ x 30
موزاییک

)m2( متراژ پالت )kg( وزن هر عدد )m2( متراژ پالت )kg( وزن هر عدد

۲۵ ۱۲/۰۰۰ 30 ۵/۶۰۰ موزاییک صاف

۲۵ ۱۲/۲۵۰ --- --- موزاییک حیاطی

۴۰ x ۴۰ ۲۰ x ۲۰

متراژ پالت )m2(كفپوش )kg( وزن هر عدد )m2( متراژ پالت )kg( وزن هر عدد

۲0 ۱3/8۰۰ ۱۵ ۵/۶۰۰
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ظرفيت بارگيـری )متـر مربع(

كفپوش ٢٠×٢٠ كفپوش 4×4٠×4٠ موزاييك 4٠×4٠ صاف و حياطی موزاييك ٣٠×٣٠ صاف ماشین

45 ٦٠ 5۰ ۶۰ خاور

9۰ 12۰ 12۰ 15۰ تك

١٢٠ ١۶٠ ٢٠٠ ٢-٢١٠4٠ ده چرخ

٢٢٥-١٨٠ ٢4٣٢٠-٠ ٣٠٠-4٠٠ ٣۶٠-4٢٠ تريلر

اجرا شده در پروژه های یکسـان سـازی 
پیاده روی خیابان ولیعصر

)حدفاصل میدان راه آهن تا تجریش(
و پیاده روهای مناطق ۲۲گانه تهران و 

بسیاری از شهرهای ایران

بهترین گزینه جهت استفاده در:
پیاده روها

مسیرهای متعدد
شـرایط جـوی خـاص خشـکه چــینی

بنت با عیار سیمان کفپوش های موزاییک میبد
۴۰۰کیلوگرم

الیه ضد سایش 

Korodur
4 mm 56 mm
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Meybod Automatic Mosaic Company (MAMCO) was launched as a mosaic producer in 1994. It has 
since managed to supply a variety of products on domestic market. The Meybod mosaic brand quickly 
shot to prominence as a reliable brand in mosaic and flooring industry. Today, it is known as a symbol 
of innovation and quality across Iran.

This company supplies products in various types and dimensions, including granite mosaic and anti-
abrasion concrete flooring tiles in different dimensions and sizes.

Benefiting from state-of-the-art and the most sophisticated equipment and technologies and having 
hired experts and specialists, the company has managed to enhance the quantity and quality of its 
products to the levels desired by customers. Following a systematic and coherent plan, MAMCO has 
been pushing ahead with its progress with a view to satisfying its customers. Therefore, devices in 
MAMCO choose raw materials and grade them totally automatically in order to maximize the standard 
and resistance of products. A 900-tonne press, 16-step sanding and rubbing and steam room where 
products are held for one week maximize the resistance of products.

In order to meet the needs of customers, MAMCO has based its manufacturing on quality. Having 
implemented quality management system (QMS) in the process of flooring tile and mosaic 
manufacturing it has won an ISO9001:2000 certificate from Germany’s TUV NORD CERT.

Well trained and experiences staff, and R&D and Quality Control sections have helped boost MAMO 
products both quantitatively and qualitatively. These sections are mainly focused on industriousness, 
relentless endeavor and effort, appropriate projects and regular monitoring of the cycle of innovation 
and quality.

Relying on Almighty God, making precise planning, hiring experienced specialists and taking into 
consideration the valuable views and suggestions of its customers, the founder of MAMCO is looking 
for better horizons for growth, progress and self-sufficiency in this sacred land. 

Meybod Mosaic
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-  This company has embarked on efforts to realize its lofty objective of supplying 
products of the best quality and endowment with a  customer-oriented structure.

-  One of our objectives consists of turning into a national economic model in mosaic and 
flooring industry through reliance on a dependable brand, qualified and committed staff 
and access to domestic market and competition in global markets. 

-  By Offering guarantees to consumers and organizations in terms of quality, MAMCO 
gives assurances to its customers; it is an effective step in averting capital waste and 
exorbitant costs spent on reparation and re-manufacturing.

-  We feel obliged to remain committed to legal obligations as well as national and 
international standards.

-  We feel obliged to deliver products on schedule to customers.

-  MAMO is constantly present in domestic and foreign exhibitions in order to prepare the 
ground for generating hard currency and exporting products to markets in Asia, Middle 
East and Persian Gulf and stabilize its position in foreign markets. 

Objectives and Perspective 

40 x 4030 x 30
Mosaic

Pallet (sqm)Weight (kg)Pallet (sqm)Weight (kg)

2512,000305,600Smooth mosaic

2512,250--Outdoor mosaic 

40x4020x20

Outdoor 
Flooring

Pallet (sqm)Weight (kg)Pallet (sq m)Weight (kg)

2013,800155,600
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Loading capacity (square meters)

20x20 Flooring 
40x40x4
Flooring 

40x40 Smooth Mosaic and Outdoor 
Flooring

30X30 Smooth MosaicVehicle

456050604x2 Tipper

90120120150Tipper

120160200210-24010-Wheel Tipper

10-225240-320300-400360-420Trailer

Concrete with 
400-kilogram 
purity 

Anti-Abrasion Layer 4 mm 56 mm

Used in pavements in Vali Asr Street (between 
Tehran Railway Station and Tajrish Square)
And pavements in the 22 districts of Tehran as 
well as many other cities in Iran 

Meybod Mosaic Flooring Best option for: 
Pavements
Multiple routes
Special climatic conditions
Drystack
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شرکة میبد للفسیفساء التلقائیة قد بدأت نشاطها فی ساحة إنتاج الفسیفساء و الموزاییک منذ سنة  ۱۹۹۵م،  و تمکنت من أن تعرض المحاصیل و المنتجات 
المتنوعة الی سوق اإلستهالک الداخلی. العالمة التجاریة لفسیفساء میبد، قد بّدلت الی إحدی العالمات التجاریة الموثوقة لصناعة الفسیفساء و الموزاییک و 
األرضیة طوال مدة زمنیة قصیرة، و االن تعرف کرمز اإلبداع و الجودة فی مستوی البلد. تنتج مجموعة واسعة من المحاصیل و المنتجات من حیث النوع و 

األبعاد، مثل فسیفساء الغرانیت، و األرضیات الخرسانیة المضادة للتأکل فی األبعاد و السماکات المختلفة  من جانب هذه الشرکة . 

شرکة میبد للفسیفساء و الموزاییک، من خالل التمتع بأحدث و أرقی المعّدات و التکنولوجیا الیومیة و جمع األخصائیین و الخبراء ذوی المهارة ، 
تمکنت من أن تقرّب المستوی الکّمی و النوعی لمحاصیلها الی المستوی المتوقّع للمخاطبین و الزبائن لها، و تواصل الحرکة النامیة لها لتأمین الرضا 
و اإلرتیاح للزبائن عبر توفیر برنامج منسجم و منتظم . فعلی هذا، أجهزة االنتاج لشرکة میبد للفسیفساء ، تنتج محاصیلها ومنتجاتها بالوجه الذی 
لها  المقاومة و المواصفات الموّحدة علی األکثر من خالل اختیار المواد األولی و وضع الحبوب بصورة جیدة و بشکل آلّی  و دون تدخل األیدی. و 
وجود ضغط ۹۰۰ طن و ساب ۱۶ مرحلة و غرفة البخار التی تبقی المحاصیل فیها ألسبوع واحد، تودی الی أن تکثر مقاومة المحاصیل و المنتجات. 

هـذه الشـرکة، قـد وضعـت انتـاج المحاصیـل علی أسـاس الجـودة، فی سـبیل الوصول الـی اهداف المشـتری و تمکنت مـن أخذ الشـهادة القیّمة 
من المواصــفات الموحـدة :  

 ISO9001.2000  الـی مرکزیة  -

TUV NORD CERT من بلد ألمانیا من خــالل تطــبیق نظام إدارة الجودة - 

QMS .فی عملیة إنتاج األرضیة و الفسیفساء و الموزاییک  -

شرکة میبد للفسیفساء و الموزاییک، قد وفّرت أسباب و عوامل االرتقاء الکمی و النوعی للمحاصیل المنتجة من خالل التمتع بالموظفین ذوی 
المهارة و التجربة و األخصائیین و ایجاد و إنشاء وحدات البحث و التوسیع و مراقبة الجودة. الجّدیّة و العزیمة و السعی المستمر و الدائب ، تقدیم 

المشاریع الجیدة و مراقبة عجلة اإلبداع و الجودة، من أهّم نشاطات هذه الوحدات. 

موّسس شرکة میبد للفسیفساء و الموزاییک، یبحث عن آفاق جیدة فی سبیل النمو و الرقی و اإلکتفاء الذاتی لهذا البلد المطّهر و المقّدس 
من خالل األمل و الرجاء و التوکل علی الله تعالی و القیام بالتخطیط الدقیق و استخدام األخصائیین و الخبراء لألمر و ایضا اإلهتمام باآلراء 

و اإلقتراحات القیمة لزبائنها. 

- هذه الشرکة، قد قام بالسعی و المحاولة فی سبیل الوصول الی األهداف المتعالیة لها، التی  یکون إنتاج محاصیل بأفضل الجودة و التمتع بمنظمة 
تدور حول المشتری. 

- من أهدافنا التبّدل الی النموذج الوطنی اإلقتصادی فی صناعة الفسیفساء و الموزاییک و األرضیة من خالل اإلعتماد علی العالمة التجاریة الموثوقة 
و الموظفین القادرین و الملتزمین و الحصول علی السوق الداخلی و التنافس فی األسواق العالمیة. 

- هذه الشرکة، من خالل تقدیم رسالة الضمان للمستهلکین و المنظمات من حیث تأمین الجودة، تثق تماما بأّن هذا األمر، یعتبر کخطوة مؤثرة فی 
سبیل منع اتالف و تضییع رأس المال و الکلفات الباهظة و الترمیم و اإلصالح و الصنع واإلنتاج من جدید. 

- من واجبنا، الوفاء باإللتزامات القانونیة و المقاییس و المواصفات الموحدة الوطنیة و الدولیة. 

- من واجبنا تسلیم و تحویل المحاصیل الی الزبائن فی وقتها و فی زمان  التعهد و اإللتزام و الزمان الموافق علیه. 

- لشرکة میبد للفسیفساء و الموزاییک، حضور مستمر فی المعارض الداخلیة و الخارجیة ، ألن تتمکن من أن توفّر مجال تصدیر محاصیلها و منتجاتها 
الی أسواق أسیا و الشرق األوسط و البلدان فی منطقة الخلیج الفارسی و تثبّت و تبقی مکانتها فی األسواق الخارجیة أیضا. 

شرکة میبد للفسیفساء و الموزاییک 

األهداف و اآلفاق
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کفپوش آفتاب ۲۱۸ ۴۰x۴۰ :۴۰ابعادx۴۰ :کفپوش آفتاب قرمزابعاد
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Size:40x40Size:40x40Size:40x40

Size:40x40 Size:40x40

Aftab | code: 218 | آفتابAftab | code: 221 | آفتابAftab | code: 242 | آفتاب

Red Aftab Interlock | اینترالک آفتاب قرمز Gray Aftab Interlock | اینترالک آفتاب طوسی Size:40x40اینترالک پازل قرمز | Red Puzzle Interlock



12

M
eybod M

osaic

Size:40x40

Size:40x40Size:40x40

Size:40x40Size:40x40 Jazireh | code: 218 | جزیره

Kavir | code: 242 | کویرKavir | code: 221Size:40x40 | کویرKavir | code: 218 | کویر

Jazireh | code: A16 | جزیرهJazireh | code: 221 | جزیره
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Size:40x40ایساتیس | Isatis | code: A-16

Size:40x40کاسپین | Caspian | code: 218 Size:40x40کاسپین | Caspian | code: 221 Size:40x40کاسپین | Caspian | code: 242

Size:40x40ایساتیس | Isatis | code: 221
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 Gray Katibeh Interlock Flooring  | کفپوش اینترالک کتیبه طوسی 

Gray Zagros Interlock Flooring | کفپوش اینترالک زاگرس طوسی 

 Red Katibeh Interlock Flooring | کفپوش اینترالککتیبه قرمز

Red Zagros Interlock Flooring | کفپوش اینترالک زاگرس قرمز
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Flooring For Blind  | کفپوش نابینایان

Gray Concrete Flooring |  کفپوش بتونی طوسیYellow Concrete Flooring |  کفپوش بتونی زردRed Concrete Flooring |  کفپوش بتونی قرمز

Yellow Apadana Flooring | کفپوش آپادانا زردRed Apadana Flooring | کفپوش آپادانا قرمز
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Size:40x40 code: 122Size:40x40 code: 118Size:40x40 code: 117

Size:40x40 code: 212Size:40x40 code: 210Size:40x40 code: 125







23

M
eybod M

osaic

Size:40x40 code: 222Size:40x40 code: 221Size:40x40 code: 218

Size:40x40 code: 325Size:40x40 code: 242Size:40x40 code: 223
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Size:40x40 code: 423Size:40x40 code: 421 Size:40x40گرانیت الوان | Alvan Granit
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Size:40x40 code: A-22

Size:40x40 code: A-46

Size:40x40 code: A-16

Size:40x40 code: A-28



27

M
eybod M

osaic



28

M
eybod M

osaic

- طرح یکسان سازی پیاده رو خیابان ولی عصر تهران حد فاصل میدان راه آهن تا تجریش به متراژ180,000متر مربع

- طرح یکسان سازی پیاده روخیابان انقالب تهران حد فاصل میدان آزادی تا میدان امام حسین )ع(100,000 متر مربع

- رفوژپل طبقاتی صدر طرف قرارداد قرارگاه خاتم االنبیا به متراژ 20,000 مترمربع

شهرداری تهران مناطق 22،21،13،12،11،10،9،7،6،5،4،3،2،1 

شرکت نساجی نور

اداره کل زندانها

مرغ اجداد نیکو)نیکوطیور(

ترمینال 4و6 فرودگاه مهرآباد

شرکت رایان ونک

موزه فرش ایران

تعاونی مسکن نظام پزشکی

محل جدید کتابخانه ملی ایران

شرکت ساختمانی معلم

شرکت کیسون )عراق(

باغ کتاب تهران

شرکت بلند پایه 

شرکت تکناب 

شرکت آمن 

شرکت گوپله

شرکت بوم شهر 

نمایشگاه بین المللی بندر عباس

تحکیم سازه بندر عباس 

پروژه پارسیس کیش 

شرکت داروسازی ارس بازار

مجتمع دشت نور شهر نور

سازمان سیاحتی کوثر

اداره مرکزی بانک ملی

پارک علم وفن آوری پردیس

شرکت بهداشتی بهداد )تاژ(

گروه صنعتی پاکسان

تصفیه خانه آب سنندج

چاپخانه بزرگ دیدآور

شرکت دکمه سازان دلیجان

گروه صنعتی گلرنگ

اکتشافات نفت )صبانفت(

شرکت آ- س- پ

صنایع پتروشیمی ماهشهر

گروه صنعتی سایپا

پارک شهر استان گیالن

پروژه های نیروی دریایی سپاه

شرکت ایرانگردی )مهمانسرا(

شرکت مدار سازان

کارخانجات کفش بال

کارخانجات ابهرریس ونابریس

کارخانجات مهباد میالن

کارخانجات بهداشتی داروگر

شرکت پخش رازی

شرکت تولیدی رب آتا

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

دانشگاه آزادوسراسری یزد

دانشگاه علم وصنعت

دانشگاه تهران 

دانشگاه کردستان 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شرکت تولیدی فیلتر کاج

مجتمع روشا نیاوران

کارخانجات ساسان )نوشابه(

        

شـرح تعـدادی از سـازمانها و ارگان هایـی کـه 
محصـوالت ایـن شـرکت اسـتفاده نموده انـد

تعدادی از شـرکت ها، کارخانجات و برج های 
شـرکت  ایـن  محصـوالت  از  کـه  مسـکونی 

اسـتفاده نموده انـد

شهرداری	الوند	

شهرداری	شهریار	

شهرداری	قم	

شهرداری	بندر	عباس

شهرداری	کرمان	

شهرداری	رشت	

شهرداری	همدان	

شهرداری	دماوند	

شهرداری	شاهرود

شهرداری	سنندج

شهرداری	شهر	البرز	

شهر	پرند

دانشگاه	شاهرود	

شهرداری	بوشهر

شهر	صنعتی	البرز

 

شهرداری	اسالمشهر	

شهرداری	قشم		

شهرداری	سیرجان	

شهرداری	قزوین	

شهرداری	یزد	

شهرداری	زاهدان

کلیه محصوالت به صورت بسته بندی شده در پالت وشیرینگ ارسال می گردد.


