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فريد من نوعه

صلب ..
ويدوم لألبد



من نحن ؟
إبتكاٌر معماري وتمّيٌز في التصنيع

2018 لتصبح   ماــع يف تــسسأت ،ةدودحملا رجاحملل ةيملاعلا ةــعومجم ىدــحإ يــه ماــخرلا ةــعانصل ةــيملاعلا ةكرــشلا
الشــركة األولــى فــي تصنيــع الرخــام الصناعــي فــي ســلطنة عمــان، وتســتخدم الشــركة أحــدث آالت تصنيــع الرخــام 

 تاــنبرك قوحــسم جاــتنإل ةــثيدح تالآ ةكرــشلا ىدــل رــفوتت اــمك ،ةدوــجلا يــف ةــيلودلا رــيياعملا قــباطتل مــلاعلا يــف
الكالســيوم، وذلــك بالنظــر للتوجــه العالمــي نحــو اإلعتمــاد علــى الرخــام الصناعــي بإختــالف أنواعــه فــي المشــاريع 

 يــعانصلا ماــخرلا طــبتري اــمك ،يــملاعلا قوــسلا ىــلع ةــنميهلا وــحن تاــبثب هــقيرط قــشي يذــلاو ةــثيدحلا ةــيرامعملا
حاليا بالتصاميم المعمارية الحديثة في عالم التصميم الداخلي. 



الرخام الصناعي
منتجاتنا

رخام األونيكس

مسحوق كربونات الكالسيوم 

يعــد الرخــام الصناعــي الــذي يتــم تصنيعــه خصيصــا وفــق أعلــى المعاييــر والتقنيــات العالميــة الحديثــة فــي مجــال الرخــام مــن 
 مــتيو ةزــيمملا شوــقنلاو ناوــلألا اــنيدل ددــعتت ثــيح ،ةــيملاعلاو ةــيلحملا قاوــسألل اــهيدروتب ةــيملاعلا ةكرــشلا رــخفت يــتلا تاــجتنملا

اختيار األصناف تماشيا مع أحدث توجهات عالم التصميم الداخلي.

 هــتردقب زــيمتي ثــيح ،ماــخرلا عــينصت لاــجم يــف ةزــيمملا تافاــشتكألا نــم بــلطلا دــنع اــنيدل هــعينصت مــتي يذــلا ســكينوألا ماــخر دــعي
ــات الموضــه  ــا لإلســتخدامات المحــددة فــي الديكــور الداخلــي، ويعــد أحــد مظاهــر صحي ــر الضــوء ليضفــي مظهــرا عصري علــى تمري

الحديثه في عالم التصميم الداخلي. 

 ،راــفظ ةــظفاحم يــف اــنب ةــصاخلا رــجاحملا نــم ماــخ ةداــمك يــنامعلا يرــيجلا رــجحلا نــم مويــسلاكلا تاــنوبرك قوحــسم جارختــسا مــتي
ويتــم تصنيــع المســحوق بشــكل منفصــل وفقــا إلســتخداماته المتعــددة فــي صناعــة األصبــاغ، البالســتيك، الزيــوت، المطــاط، 

اإلسمنت، الزجاج، الحديد والصلب، تصفية النفط، الورق، الطرق، ومواد البناء وغيرها من الصناعات األخرى. 



المميزات

 مقاوم لنمو
للبكتيريا

مقاوم للحريقصالبة و متانة مقاوم المتصاص
السوائل 

منتج صديق
للبيئة 

لمعان

لإلستخدام الداخلي مقاوم لإلنزالق



الجودة:

المواصفات:
قياس األلواح: 270 سم x 180 سم.

السماكة: (1.6 سم)، (1.8 سم)، (2 سم)، (3 سم).

 ةدوــجلا قــيرف لــمعي ثــيح ،قاوــسألا يــف ةــبولطملا رــيياعملا ىــلعأ عــم قــباطتتل ناــقتإلاو ةدوــجلاب اــنتاجتنم زــيمتت نأ ىــلع لــمعن
فــي المصنــع علــى متابعــة أدق التفاصيــل مــن المراحــل األوليــة فــي التصنيــع وصــوال للمنتــج النهائــي، كمــا يولــي فريــق خدمــة 

العمالء الخاص بنا كامل االهتمام بآراء الزبائن ومتابعة أخر المستجدات في السوق لمواكبتها بشكل دوري



مالحظة: االلوان التي تظهر في الصور قد ال توضح الشكل الحقيقي للرخام في الطبيعة

GM
-101

GM
-102

GM
-103

GM
-122

GM
-401

جلوبال أبيضلبانأبيض ساطع

كشميريالدقم

الخيارات الفاتحة



 االلوان التي تظهر في الصور قد ال توضح الشكل الحقيقي للرخام في الطبيعة

GM
-108

GM
-107

GM
-111

GM
-129

GM
-135

جلوبال بيجمقشنأشور

المهاريدان

الخيارات الوسطية



 االلوان التي تظهر في الصور قد ال توضح الشكل الحقيقي للرخام في الطبيعة

GM
-112

GM
-110

GM
-115

GM
-116

GM
-117

جلوبال 1 أوفير أوبار

مزونجلوبال كهوف

الخيارات الغامقة



للتواصل معنا

marketing@gmmc.om   -    info@gmmc.om

www.gmmc.om gmmcgmmc.om gmmcOman

(+968) 23 13 26 68  

(+968) 72 55 53 53  
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