
درجه یک بر اساس کیفیت مواد اولیه به کارگرفته شده در مراحل تولید و همچنین نوع ایزوگام )یک  قیمت رول ایزوگام

الیه یا چند الیه( مشخص می شود. اطالع از لیست قیمت ایزوگام درب کارخانه برای خریداران به صورت مستقیم قطعا 

می تواند بستر ایده آلی را برای  یمت پخش ایزوگامقیک فرصت فوق العاده به شمار می آید. خرید این محصول با اطالع از 

 .خریداران عمده داخلی در بازار های ایران ایجاد نماید

  

با توجه به نوسانات موجود در بازار از طریق نمایندگی فروش اینترنتی قابل دریافت است.  لیست قیمت رول ایزوگامآخرین 

کارشناسان شرکت خوارزم سازه در سریع ترین زمان ممکن نسبت به خریداران ایزوگام می توانند در صورت ارتباط با 

متری ایزوگام اقدام کنند. در نظر داشتن مشخصه ها و ویژگی های کیفی  10کسب اطالعات در خصوص قیمت رول های 

 .ایزوگام، اصلی ترین عامل در تعیین قیمت این محصول برای خرید عمده از طریق شرکت خوارزم سازه است

  

با کارشناسان خوارزم سازه تماس بهترین قیمت انواع رول ایزوگام به همراه نصب  ی اطالع ازبرا

 حاصل فرمایید

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 
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 لیست قیمت رول ایزوگام عمده درب کارخانه
در هر یک از شرکت ها و مجموعه های تولیدکننده این محصول متفاوت است قیمت رول ایزوگاملیست  . 

به کارگیری ابزار ها، ماشین آالت و نیرو های متخصص جهت طراحی فرمول های ایزوگام و تولید بهترین انواع عایق 

 .های رطوبتی، نقش مهمی در قیمت نهایی این محصول دارد

مزیت نصب ایزوگام در انواع سازه های شهری از جمله ساختمانی و عمرانی در مقایسه با عایق های موجود، می تواند 

 .محسوب شود اصلی ترین علت انتخاب ایزوگام

 :برای خرید عمده به شرح زیر می باشد لیست قیمت ایزوگام درب کارخانه در شرکت خوارزم سازه

  

 قیمت هر رول برند و نوع ایزوگام
117قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان   360000 
242قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان   340000 

ه ایرانقیمت ایزوگام پشم شیش  LA4 387000 
 297000 قیمت ایزوگام پشم شیشه پرستو
 265000 قیمت ایزوگام داناپوش دلیجان

 260000 قیمت ایزوگام فروز شرق دلیجان
 347000 قیمت ایزوگام مرجان دلیجان

 328000 قیمت ایزوگام اصل دلیجان
 270000 قیمت ایزوگام جنت دلیجان

 390000 قیمت ایزوگام حصار دلیجان
 295000 قیمت ایزوگام ستاره طالیی دلیجان

 365000 قیمت ایزوگام شمس دلیجان
 340000 قیمت ایزوگام پیروز بام شرق

۶۷۳۶قیمت ایزوگام شرق ثبت   380000 
 290000 125 قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان

 360000 قیمت ایزوگام بهارگستر دلیجان
ایزوگام فرازبام دلیجانقیمت   320000 

 340000 قیمت ایزوگام اصل دلیجان
 325000 قیمت ایزوگام پشم شیشه دلیجان

 325000 قیمت ایزوگام گیتی گستر دلیجان
 360000 قیمت ایزوگام ورزایران

 370000 قیمت ایزوگام سینا بام دلیجان
 328000 قیمت ایزوگام مروارید گستر دلیجان

ایزوگام جهان البرز دلیجانقیمت   295000 
 290000 قیمت ایزوگام دریابام دلیجان
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 274000 قیمت ایزوگام جام گستر دلیجان
 290000 قیمت امیدگستر دلیجان

 280000 قیمت ایزوگام توان شرق دلیجان
 280000 قیمت ایزوگام ایرانیان دلیجان

 270000 قیمت ایزوگام قصرفیروزه دلیجان

 
بدون نصب در مقایسه با روش های خرید ایزوگام همراه با نصب بسیار رقابتی تر خواهد بود رول ایزوگامقیمت  . 

 آخرین قیمت رول ایزوگام بدون نصب

قیمت گذاری ایزوگام با توجه به نوع و هم چنین کیفیت محصول انجام می شود، بنابراین در سطح بازار های فروش ایزوگام 

قابل توجهی بودباید شاهد تنوع قیمت  . 

از طریق شرکت خوارزم سازه با قیمت  عالوه بر این موضوع امکان خرید مستقیم بهترین انواع عایق رطوبتی طرح دار

مناسب برای خریداران ایجاد شده است هایی فوق العاده .  

 .نصب ایزوگام پس از خرید توسط نصابان از جمله عواملی است که باعث افزایش هزینه و قیمت خرید ایزوگام می شود

بنابراین در صورت عدم نیاز به نصب ایزوگام باید شاهد قیمت هایی به مراتب رقابتی تر برای خرید به ویژه خرید عمده 

بودایزوگام  . 

  

  

 .وارد لینک شوید جهت کسب اطالعات در مورد ایزوگام دلیجان

  

  

 بهترین روش برای دریافت لیست قیمت ایزوگام درب کارخانه کدام است؟

  .درب کارخانه معموال همراه با درصد تخفیف بسیار محسوسی برای خریداران است لیست قیمت ایزوگام

طریق نمایندگی اصلی کارخانه وجود داردبنابراین امکان دریافت این لیست برای خرید عمده ایزوگام از  . 

حذف واسطه ها از مسیر خرید ایزوگام نتیجه ای جز افزایش میزان سودآوری برای خریداران عمده ایزوگام در بازار های 

 .کشور را به همراه ندارد

 .قیمت فروش ایزوگام به صورت مستقیم از کارخانه توسط تولیدکننده تعیین می شود

ت به جهت عدم حضور هر نوع شرکت یا مجموعه واسطه ای، برای خریداران قیمتی فوق العاده تجاری و تعیین این قیم

 .سودآور است
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 بهترین قیمت پخش ایزوگام به صورت عمده در شرکت خوارزم سازه

در هر یک از نمایندگی ها و مراکز فروش با توجه به کیفیت محصول و برخی فاکتور ها نظیر میزان  قیمت پخش ایزوگام

 .سفارش ایزوگام تعیین می گردد

خریداران ایزوگام درجه یک می توانند در صورت ارتباط با نمایندگی و شرکت خوارزم سازه شاهد بهترین قیمت ها از یک 

باشندسو و بهترین کیفیت از سویی دیگر  . 

فروش ایزوگام تولید شده در کارخانه با جدیدترین متدها و فرمول های طراحی شده و عرضه مستقیم محصول به خریداران 

 .عامل مهمی برای کنترل و مدیریت قیمت ها و ارائه تخفیف هایی کامال ایده آل است

  

  

  ارزان ترین قیمت پخش ایزوگام در نمایندگی فروش اینترنتی



هستید، انتخاب شرکت خوارزم سازه یک فرصت فوق العاده طالیی  قیمت پخش ایزوگامنبال اطالع از ارزان ترین اگر به د

 .است

شرکت خوارزم سازه با فراهم نمودن بستری بی واسطه، شرایط خرید ارزان ترین ایزوگام را برای خریداران در سراسر 

 .کشور فراهم کرده است

شده توسط شرکت خوارزم سازه از جمله مواردی است که براساس آن می توان شاهد تضمین کیفیت ایزوگام خریداری 

 .باالترین عمر ایزوگام پس از نصب در سازه های مختلف بود

  

  

 .در خوارزم سازه با ما همراه باشید برای کسب اطالع از شرایط خرید ایزوگام الماس شرق

  

  

 

  

 مشخصات و قیمت رول ایزوگام برای خرید عمده

بر اساس آخرین تغییرات در بازار، بررسی مشخصات کیفی این محصول قطعا ضروری  قیمت رول ایزوگامبرای تعیین 

 .است

انواع مختلفی طراحی و تولید می شود که هر یک استاندارد های مشخصی را نیز دارندایزوگام در  . 
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ایزوگام های فویلدار، انواع ایزوگام صادراتی، ایزوگام دو الیه، ایزوگام تک الیه، ایزوگام طرح دار و غیره به جهت تفاوت 

 .در مراحل طراحی و ساخت، دارای قیمت های متفاوتی هستند

برقراری ارتباط با کارشناسان شرکت خوارزم سازه  لیست قیمت ایزوگام درب کارخانهبنابراین در صورت نیاز به دریافت 

 .اطالعات دقیق و نهایی را در اختیار خریداران قرار می دهد

  

  

با اطالع از آخرین قیمت انواع ایزوگام از طریق شرکت خوارزم سازه معامله ای سودآور را  

کنیدتجربه  . 

  

  

 مهم ترین عوامل در تعیین قیمت ایزوگام

بر اساس عوامل بسیار مهمی تعیین می شوند قیمت پخش ایزوگامو  قیمت رول ایزوگام . 

 .از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت های یاد شده باید به موارد ذیل اشاره کرد

 قیر مصرفی در مراحل تولید ایزوگام و نوع آن 
نوع آن روکش ایزوگام و   

 فویلدار بودن یا بدون فویل بودن ایزوگام 
 وزن رول های ایزوگام 

 میزان کیفیت الیاف پلی استر و الیاف تیشو در مراحل تولید ایزوگام 
 نصب ایزوگام توسط نصاب 

  

  



 

  

  

  

 قیمت پخش ایزوگام با قیمت روز در بازار

با بهترین قیمت در بازار به صورت آنالین قابل دریافت است قیمت پخش ایزوگام .  

مزیت اطالع از آخرین تعییرات قیمت خرید ایزوگام در سطح بازار برای خریداران را می توان در افزایش میزان 

 .سودآوری در معامالت دانست

خوارزم سازه قابل دریافت است، آنالین و غیر حضوری از طریق کارشناسان شرکت  لیست قیمت ایزوگام درب کارخانه

 .استفاده از این لیست به منظور ارزیابی و بررسی نرخ قیمت های خرید ایزوگام ضروری است

  

بر اساس کیفیت و هم چنین میزان مرغوبیت مواد اولیه در فرآیند تولید  قیمت انواع ایزوگام فویلدار و ایزوگام بدون فویل

مشخص می شود. دریافت لیست قیمت خرید ایزوگام بدون واسطه از طریق نمایندگی خوارزم سازه، برای مشتریان باصرفه 

 .تر خواهد بود

  

و اثرگذاری واسطه ها، بدون هر گونه ریسک در اختیار مشتریان قرار می گیرد این قیمت ها با توجه به عدم فعالیت . 

 .شرکت خوارزم سازه همچنین با ارائه گارانتی نامه معتبر هر گونه نگرانی را از سوی مشتریان برطرف می نماید
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 مزیت ایزوگام در مقایسه با دیگر عایق های رطوبتی چیست؟

ایزوگام در مقایسه با سایر عایق های رطوبتی دارای مزایا متعدد و متنوعی است. از جدیدترین محصوالت تولید شده در 

 .اشاره کرد حوزه ایزوگام باید به ایزوگام چسبی دلیجان

این محصول بدون نیاز به حرارت دهی و در سریع ترین زمان ممکن قابل نصب در سطوح مختلف از جمله ساختمان های 

  .مسکونی و برج های بلند است

شرکت ها و کارخانجات ایرانی از  امکان نصب ایزوگام در تمامی شرایط آب و هوایی و تنوع باال ایزوگام تولید شده توسط

 .جمله مزایا دیگری است که باید به آن توجه کرد

  

سال است، به همین علت این عایق در مقایسه با عایق های دیگر می تواند عالوه  10عمر ایزوگام مرغوب معموال بیش از 

 .بر مقرون به صرفگی، عمر بیشتری نیز داشته باشد

ای در ایران، طراح و تولیدکننده انواع عایق های رطوبتی از جمله ایزوگام دلیجان هستندشرکت های فوق العاده حرفه  . 
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توانمندی باال و استفاده از بهترین تجهیزات نه تنها شرایط فروش مستقیم ایزوگام در سطح کشور، بلکه شرایط صادرات 

 .سودآور این عایق را با بهترین موقعیت ایجاد نموده است

  

  

با کارشناسان خوارزم  آخرین قیمت ایزوگام یاز به کسب جدیدترین اطالعات دربارهدر صورت ن

 سازه تماس حاصل فرمایید

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 

  

  

 مطالب مرتبط

 ایزوگام بام گام

 قیمت ایزوگام آذربام

 ایزوگام پشم شیشه ایران
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