
را به صورت مستقیم از کارخانه استعالم بگیرید، خوارزم سازه شرکت معتبر تولید و پخش ایزوگام  قیمت ایزوگام دلیجان

خاورمیانه است که می توانید قبل از خرید ایزوگام های برند دلیجان آخرین قیمت را از ما استعالم دلیجان در سطح کشور و 

 .بگیرید تضمین کیفیت و قیمت در سفارش را با ما تجربه کنید

هزار تومان از  25از متری  1400شهریور  14قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان پیرو آخرین نوسانات قیمتی تا امروز 

هزار تومان متغییر می باشدو علت این تفاوت قیمت در کیفیت قیر و تیشو مصرفی  44ارخانه شروع شده و تا متری درب ک

در ایزوگام های مختلف می باشد که عمر مفید آن را مشخص می کند، شایان ذکر است با توجه به نوسانات قیمتی حتما قبل 

کارشناسان ما استعالم بگیریداز خرید قیمت روز ایزوگام های برند دلیجان را از   

کارخانه عایق رطوبتی دلیجان ارائه دهنده برترین ایزوگام کشور است که محصوالت خود را در دو دسته بندی فویل دار و 

بدون فویل ارائه می کند، جهت خرید مستقیم ایزوگام به قیمت عمده روز و اطالع از مشخصات فنی و نحوه سفارش با ما 

 .همراه باشید

عرفی انواع مختلف ایزوگام دلیجانم  
زمانی که بحث عایق رطوبتی می شود اولین نامی که مشتریان عالقه مند به خرید از آن هستند دلیجان می باشد، اما بر 

خالف تصور بسیاری از افراد دلیجان نام یک کارخانه نمی باشد، بلکه در اصل این شهرستان قطع تولید بهترین ایزوگام 

ی باشد و در آن کارخانه ها با نام های مختلفی در حال فعالیت هستند که در ادامه آن ها را به شما معرفی های کشور م

 :خواهیم کرد

 پشم شیشه ایران سراپوش دلیجان بام گستر دلیجان
 فروز شرق دلیجان داناپوش دلیجان پشم شیشه پرستو

 جنت دلیجان اصل دلیجان مرجان دلیجان
طالیی دلیجان ستاره حصار دلیجان  شمس دلیجان 

 سپهر گستر دلیجان شرق دلیجان پیروز بام شرق
 گیتی گستر دلیجان فراز بام دلیجان بهار گستر دلیجان

 وزیران دلیجان پشم شیشه دلیجان اصل دلیجان
 جهان البرز دلیجان مروارید گستر دلیجان سینا بام دلیجان
گستر دلیجانامید  جام گستر دلیجان دریابام دلیجان  

 قصر فیروزه دلیجان ایرانیان دلیجان توان شرق دلیجان

1400لیست قیمت ایزوگام دلیجان   
مشتریان گرامی دقت فرمایید کلیه قیمت ها به روز می باشد و نوسانات قیمتی بسیار باالست لذا خواهشمندیم قبل از خرید 

ن از کارشناسان خوارزم سازه اقدام فرماییدنسبت به استعالم قیمت ایزوگام های تولید کارخانه دلیجا . 
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 [caption/]قیمت روز ایزوگام

  

کاربران گرامی، جهت استعالم آنالین قیمت و اطالع از نحوه خرید انواع ایزوگام با شماره ۰۹۱۲۴۷۱۲۳۵۵ تماس بگیرید 

 .بهره مند شوید و از مشاوره متخصصین خوارزم سازه

 قیمت به تومان مقدار نام محصول
117قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان   36000 هر متر مربع 
242قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان   34000 هر متر مربع 

 38700 هر متر مربع LA4 قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران
 29700 هر متر مربع قیمت ایزوگام پشم شیشه پرستو
 26500 هر متر مربع قیمت ایزوگام داناپوش دلیجان

 26000 هر متر مربع قیمت ایزوگام فروز شرق دلیجان
 34700 هر متر مربع قیمت ایزوگام مرجان دلیجان

 32800 هر متر مربع قیمت ایزوگام اصل دلیجان
دلیجانقیمت ایزوگام جنت   27000 هر متر مربع 

 39000 هر متر مربع قیمت ایزوگام حصار دلیجان
 29500 هر متر مربع قیمت ایزوگام ستاره طالیی دلیجان

 36500 هر متر مربع قیمت ایزوگام شمس دلیجان
 34000 هر متر مربع قیمت ایزوگام پیروز بام شرق

/


 قیمت به تومان مقدار نام محصول
۶۷۳۶قیمت ایزوگام شرق ثبت   38000 هر متر مربع 

 29000 هر متر مربع 125 قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان
تر مربعهر م قیمت ایزوگام بهارگستر دلیجان  36000 

 32000 هر متر مربع قیمت ایزوگام فرازبام دلیجان
 34000 هر متر مربع قیمت ایزوگام اصل دلیجان

 32500 هر متر مربع قیمت ایزوگام پشم شیشه دلیجان
 32500 هر متر مربع قیمت ایزوگام گیتی گستر دلیجان

 36000 هر متر مربع قیمت ایزوگام ورزایران
سینا بام دلیجانقیمت ایزوگام   37000 هر متر مربع 

 32800 هر متر مربع قیمت ایزوگام مروارید گستر دلیجان
 29500 هر متر مربع قیمت ایزوگام جهان البرز دلیجان

 29000 هر متر مربع قیمت ایزوگام دریابام دلیجان
 27400 هر متر مربع قیمت ایزوگام جام گستر دلیجان

متر مربعهر  قیمت امیدگستر دلیجان  29000 
 28000 هر متر مربع قیمت ایزوگام توان شرق دلیجان

 28000 هر متر مربع قیمت ایزوگام ایرانیان دلیجان
 27000 هر متر مربع قیمت ایزوگام قصرفیروزه دلیجان

  

 .کلیک کنید لیست قیمت ایزوگام اینجا PDF جهت دانلود

  

 علت تفاوت در قیمت ایزوگام های برند دلیجان
 قیمت ایزوگام تابع بسیاری از عوامل مختلف در خط تولید است که می توان عمده علت این اختالفات قیمتی را در عوامل

 : زیر دانست

 تک الیه یا دوالیه بودن ایزوگام .1
 نوع قیر مصرفی در خط تولید .2

 جنس تیشو استفاده شده در ایزوگام .3
 کیفیت فویل آلومینیومی .4

شایان ذکر است هر چه عوامل نامبرده کیفیت بهتری داشته باشند قیمت ایزوگام های تولید شده در این کارخانه نیز متابع با 

و همچنین ماندگاری و عمر مفید جنس نیر بیشتر خواهد شد آن باالتر خواهد بود . 

 مشخصات ظاهری استاندارد ایزوگام های کارخانه دلیجان
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گرچه ایزوگام ها امروزه انواع مختلفی دارند اما ایزوگام های استاندارد قابل استفاده در مناطق معتدل چه ساخته شده در 

دیگری برخی ویژگی های ظاهری یکسان دارند که در ادامه به بررسی آن دلیجان باشند و چه ساخته سده در هر شهر 

 :خواهیم پرداخت

متر )طول *عرض( ۱*۱۰ابعاد  .1  
میلی متر )این اندازه در ایزوگام های طرحدار، گرمسیری و سردسیری متفاوت می باشد( ۴تا  ۳.۵ضخامت  .2  

کیلوگرم به شکل رول های وکیوم شده 42تا  37وزن تقریبی  .3  

  

ت ایزوگام تک الیه یا دو الیهتفاو  

ایزوگام چه به صورت تک الیه و چه دو الیه، می تواند بدون روکش و یا با روکش آلومینیومی باشد. بهتر است برای 

استفاده شود که در برابر تابش  سطوحی مانند پشت بام، از ایزوگام با روکش آلومینیومی یا به اصطالح ایزوگام فویل دار

مستقیم نور خوشید و گرما مقاوم باشد و از نوع بدون روکش یا به اصطالح ایزوگام ساده برای عایق کاری ساخنمان یا 

 .دیواره و کف سرویس بهداشتی استفاده شود، بهتر و اقتصادی تر می باشد

  نحوه تشخیص ایزوگام استاندارد

بر  استاندارد ها با عالمت گذاری روی رول عایق مشخص می شوند، این نشان ها در فاصله 2 متری روی فیلم پلی اتیلنی

ری می شود که این نشانه ها شامل اطالعاتی از جمله: نوع عایق، روی عایق چاپ می شوند. برچسب عایق نیز نشانه گذا

 .تاریخ ساخت، وزن، ضخامت و عالمت استاندارد می باشد

عالوه بر این توجه داشته باشید که ایزوگام پس از باز کردن رول نباید در صورت تماس ردی از خود روی دست شما باقی 

ستشمام می شوند نباید چندان شدید باشدبگذارد و عالوه بر این بویی که از آن ها ا . 
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 راهنما خرید بهترین برند ایزوگام تولیدی در کارخانه دلیجان

ایزوگام مرغوب و خوب دارای دو الیه نمدی می باشد که الیه اولیه متشکل از منسوجات پلی استر و الیه زیرین از الیاف 

عایق ها در بسته بندی، هر طرف از عایق با موادی همچون فیلم شیشه ساخته شده است. به منظور جلوگیری از چسبندگی 

پالستیکی پوشانده می شوند با توجه به همه این موارد بازهم انتخاب یک برند خوب ایزوگام برای مشتریانی که آشنایی 

ارزم سازه نمایندگی زیادی با این صنعت ندارند حتما مشکل خواهد بود لذا توصیه می کنیم قبل از انتخاب حتما با شرکت خو

 .فروش و پخش عمده ایزوگام در تهران تماس بگیرید

  

 چرا ایزوگام دلیجان بخریم؟

دلیجان که آن را از سایر عایق های رطوبتی متمایز می کند، استفاده از انواع و اقسام مود  از مهم ترین مزیت های ایزوگام

اولیه داخلی و همچنین فرآورده های نفتی بومی می باشد. عدم نیاز به کاالهای وارداتی از دیگر مزیت های آن است که این 

  .امر، هزینه تولید محصول را تا مقدار قابل توجهی کاهش می دهد

باشدحداقل در ایران شما بهترین نوع عایق های   الوه بر این دلیجان مرکز تولید بهترین ایزوگام های موجود در کشور میع

 .رطوبتی را می توانید در کارخانه های این شهر بیابید

 تاریخچه ایزوگام دلیجان

ایزوگام برای نخستین بار، در سال 1352 با ترکیب مواد پتروشیمی و نفتی در ایران تولید شد. تولید این محصول در ایران 

در  ایزوگام دلیجان با تحول جدیدی همراه شد. به همین خاطر شهرستان دلیجان به عنوان نخستین مرکز تولید 1370در سال 

از شرکت های تولیدی شهرستان دلیجان را، شرکت های تولیدکننده ایزوگام دلیچان تشکیل  %80حدود  .کشور شناخته شد

دهندمی  .  

بیشتر کارخانه های آن در اطراف دلیجان بنا شده اند و به همین جهت شهرستان دلیجان مرکز تولید ایزوگام های با کیفیت در 

کیلومتری جاده اصفهان واقع شده است که مرکز اصلی تولید در این شهر می  5شهرک صنعتی دلیجان در  .ایران می باشد

شرکت دلیجان دارای بهترین کیفیت در ابتدای کار، بهره مندی از برند های مختلف و  از آن جایی که ایزوگام های .باشد

 .همچنین تولید انبوه، آن را به یک شاخص معتبر تولید در ایران تبدیل کرد
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  مواد اولیه به کار رفته در ایزوگام های کارخانه دلیجان

  

o قیر صنعتی 
o مواد پلیمری ( اتکتیک پلی پروپلین APP) 

o ی نخ دار )پشم شیشه(تیشو  
o  پلی استر سوزنی 

o پودر تالک و در برخی موارد پودر مس 
o پلی اتیلن 

o فویل آلومینیومی 
o باند و چسب 

  

 تفاوت کیفیت و عملکرد ایزوگام و قیرگونی

برای نصب و اجرای ایزوگام بر روی سطوح می توان از نصاب حرفه ای استفاده کرد که کار بسیار تمیز و عالی انجام 

زیرا کار به وسیله یک مشعل انجام می گیرد اما قیرگونی از هزینه باالتری برخوردار است و به دلیل فرورفتگی در شود 

قیر، تمیزی کار کمتر است. قیر به دلیل داشتن الیه های گونی در درون خود، بعد از مدتی دچار فرسودگی می شود اما 

نصب از طول عمر باالتری نسبت به قیر برخوردارند ایزوگام ها دارای ضمانت نامه می باشند که بعد از . 

  

 نکات ایمنی در زمان حمل و نقل ایزوگام



چیزی که پس از فروش ایزوگام دلیجان اغلب مصرف کنندگان آن را رعایت نمی کنند حمل و نقل صحیح این عایق های 

در ادامه مواردی که باید در زمان جا به جایی رطوبتی می باشد که می تواند موجب از بین رفتن نسبی کارایی آن ها گردد، 

 :ایزوگام به آن توجه داشته باشید را مورد بررسی قرار می دهیم

o رول عایق همیشه باید به حالت عمودی قرار بگیرد. 
o هنگام تخلیه هرگز رول را پرتاب و رها نکنید. 

o هنگم جا به جایی باید دقت شود که باعث پارگی لبه عایق نشود. 
o  از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شودبه دور . 

o رول های عایق رطوبتی باید از سر یا ته عایق در انبار نگهداری شوند. 
o رول های عایق واتر پروف به شکل ایستاده و کنار هم قرر داده شوند. 

o به هبچ عنوان عایق ها بر روی هم دیگر قرار نگیرند. 

به شما توصیه می کنیم تا برای اطمینان از حمل و نصب درست ایزوگام برای منزل خود از خدمات بهترین مرکز نصب 

 .در شهر خود بهره مند گردید ایزوگام

 

 فصل مناسب برای انجام ایزوگام

سال است. اطمینان از مرطوب نبودن سطح محل عایق، کاری است که بهترین زمان برای انجام این کار در فصول خشک 

باید در مناطق باران زا و مرطوب انجام گیرد وگرنه موجب فاسد شدن عایق می شود زیرا آبی که در زیر الیه باقی مانده 

 .تبخیر شده و چون راه خروجی برای رطوبت وجود ندارد، موجب جدا شدن الیه عایق از سطح بام می شود

  

  

 تغییرات در قیمت روز ایزوگام دلیجان
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در نمایندگی فروش ایزوگام برای هر کدام از برند های مطرح ایزوگام های تولیدی در کارخانه های مختلف و نیز انواع 

 ایزوگام مانند: ایزوگام های چهار الیه، ساده یا بدون فویل و فویل دار اعالم شد. گرچه قیمت روز ایزوگام در شهرهای

مختلف متفاوت است، به هرحال خرید از نمایندگی های معتبر فروش انواع ایزوگام می توانید قیمت روز ایزوگام بدون 

 .نصب را به میزان کمتری برای هر رول ایزوگام پرداخت نمایید

  

 عوامل اصلی و مهم در تعیین قیمت ایزوگام دلیجان

ایزوگام باید در نظر گرفت، کیفیت الیاف تیشو می باشد. کیفیت پلی استر و از عواملی که در تعیین قیمت و کیفیت هر رول 

میزان تراکم آن، نقش مهمی در تعیین قیمت دارند. اولویت کارخانه دلیجان در جهت تعیین قیمت، ابتدا کیفیت متریال و سپس 

 .نوسانات موجود در بازار است

  

  

 تهیه ایزوگام دلیجان بدون واسطه از کارخانه

مامی محصوالت تولیدی کارخانه دلیجان، اقالمی با کیفیت می باشند که توسط نمایندگی های معتبر به فروش می رسند، که ت

 .همین امر موجب می شود تا با قیمت پایین تری محصول مورد نظر را تهیه نمایید

را به صورت اینترنتی و غیر حضوری داشته  قیمت رول ایزوگام عمده درب کارخانه اگر قصد انجام خرید خود به قیمت

ید به وبسایت شرکا خوارزم سازه مراجعه نمایید و پس از برقراری تماس با متخصصین این شرکت کاالی باشید می توان

 .مورد نظر خود را سفارش دهید

 

 نحوه تشخیص ایزوگام با کیفیت دلیجان
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وارزم از جمله سؤاالتی که ممکن است برای شما به عنوان یکی از خریداران انواع عایق های رطوبتی دلیجان از شرکت خ

سازه تحت عنوان دفتر نمایندگی فروش ایزوگام های دلیجان مطرح شود این است که ایزوگام استاندارد چه ویژگی هایی می 

 تواند داشته باشد؟

در این بخش با ذکر مواردی که به کمک آن می توان مرغوبیت انواع ایزوگام را به وسیله انجام آزمایشات معمولی  

هستیمتشخیص داد در خدمت شما  . 
 .ایزوگام با کیفیت از نشان استاندارد ملی ایران برخوردار است 

 .تمامی ویژگی ها و مشخصات عایق رطوبتی بر روی هر کدام از لیبل های رول درج گردیده است 
کیلوگرم بیشتر است 37وزن هر کدام از رول های ایزوگام مرغوب و باکیفیت از   . 

ندارندتمامی رول ها سالم هستند و شکستگی   . 
میلیمتر دارد 4الی  3.7ایزوگام مرغوب ضخامتی برابر با   . 

 .ایزوگام های استاندارد و درجه یک متشکل از دو الیه پلی استر و تیشر است 
 .پس از نصب ایزوگام های این شرکت شاهد حفظ ماندگاری و کیفیت آن هستیم 

یر ایزوگام مخصوصی تولید می شوددقت داشته باشید که برای هر کدام از مناطق گرمسیر و یا سردس  . 

  

 خوارزم سازه دفتر نمایندگی فروش ایزوگام دلیجان در تهران

در تهران فعالیت می کند. شما دوستان  شرکت خوارزم سازه به عنوان دفتر نمایندگی فروش ایزوگام سپهر گستر دلیجان

 .می توانید بهترین ایزوگام های این کارخانه را با بهترین کیفیت و قیمت از این شرکت معتبر و با سابقه خریداری بفرمایید

یک الیه و دو الیه و غیره از شرکت خوارزم سازه با رضایت کامل از طرف شما خرید ایزوگام در انواع فویل دار، 

 .مشتریان عزیز همراه است

بعالوه، پرسنل خوارزم سازه نیز کار نصب ایزوگام ها را با بهترین قیمت ممکن برای شما انجام می دهند. پس با خیال 

ما بسپاریدآسوده کار نصب ایزوگام های این کارخانه را به تیم مجموعه  .  

  

 دریافت مشاوره برای خرید انواع ایزوگام

امروزه ایزوگام های مختلفی در بازار وجود دارد، ایجاد همین تنوع و ارائه ایزوگام های طرحدار، سردسیری، گرمسیری و 

ی داشته باشند تا بتوانند ... به بازار ارائه شده تا مشتریان برای خرید ایزوگام مناسب برای منطقه زندگی خود نیاز به راهنمای

 .بهترین ایزوگام را برای منزل خود خریداری کنند

در صورتی که شما هم از بین محصوالت و نمونه های تولید شده با نام دلیجان تردید دارد که کدام را بخرید به شما توصیه 

ت نماییدمی کنیم با برقراری تماس با متخصصین خوارزم سازه برای خرید خود اقدام به مشور .  

 خالصه مطلب

تا به این جا تمامی موارد پیرامون بهترین نوع ایزوگام در ایران اعم از قیمت، نحوه خرید و انواع مختلف آن را مورد 

بررسی قرار دادیم، در صورتی که نتوانستید این مقاله را به طور کامل مطالعه نمایید به شما توصیه می کنیم تا در ادامه با 

مهم این مقاله با ما همراه باشید بررسی نکات : 
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قطب ساخت ایزوگام در ایران شهرستان دلیجان می باشد و به نوعی می توان گفت که بهترین ایزوگام های موجود  

 .در ایران را در این شهر می توان پیدا کرد
ه تمامی آن ها را به شما ایزوگام های مختلفی با نام هایی متفاوت در شهرستان دلیجان تولید می شود که دراین مقال 

 .عزیزان معرفی کردیم
عالوه بر این در صورتی که عالقه مند به خرید و نصب ایزوگام بودید می توانید خرید خود را با بهترین قیمت به  

 .قیمت درب کارخانه از خوارزم سازه انجام دهید
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