
ایزوگام سپهر گستر دلیجان از جمله گزینه های پر فروش در بازار ایزوگام کشور می باشد، این کارخانه با تولید انواع 

 .متفاوتی از این محصول توانسته تبدیل به یکی از برند های معتبر برای خرید ایزوگام شود

محصول از نمایندگی معتبر فروش بسیار ارزان و قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان با توجه به امکان خرید مستقیم این 

مقرون به صرفه بوده و می تواند نیازهای هر یک از شما مشتریان را در جهت خرید محصولی باکیفیت و برتر اما با قیمتی 

ت از در زمینه انواع محصوال کارخانه ایزوگام سپهر گستر دلیجان مناسب را برآورده کند. نکته مهم و قابل توجه این که

 .جمله ایزوگام چهارالیه، فویل دار، ساده یا بدون فویل و همین طور ایزوگام های دو الیه در خدمت مشتریان خود است

  

از آن جایی که تمامی مشتریان و خریداران الزاماً قبل از هر اقدامی برای خرید باید از قیمت سپهر گستر دلیجان، بهترین 

ر گستر دلیجان در تهران و شهرهای حومه و همین طور کیفیت محصوالت تولیدی در این قیمت ارائه شده در نمایندگی سپه

 .کارخانه اطالع داشته باشند بهتر است در این رابطه با مشاوری کاردان و متخصص مشورت بفرمایید

  

قیمت انواع ایزوگام تولید شده در کارخانه ایزوگام سپهر گستر همراه با نصب و  برای اطالع از

با کارشناسان خوارزم سازه تماس حاصل فرمایید ون نصببد  

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 

  

  

 .وارد لینک شوید جهت کسب اطالعات در مورد ایزوگام دلیجان

  

  

  آشنایی با کارخانه ایزوگام سپهر گستر دلیجان
کارخانه ایزوگام سپهر گستر دلیجان یکی از بهترین و مشهورترین کارخانه های تولیدی ایزوگام در شهرستان دلیجان و 

 .همین طور ایران به شمار می آید

الیه، فویل دار و ساده آن هم در بهترین کیفیت و با استفاده از دستگاه کارخانه ای با تولید انواع عایق رطوبتی چهار الیه، دو 

 .هایی پیشرفته جای خود را در دل مشتریان باز کند

دقت داشته باشید که تمامی پرسنل به کار گرفته شده در این مجموعه از ماهرترین نیروها بوده و همواره به دنبال ارائه 

دباکیفیت ترین و برترین محصول هستن . 
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  محصوالت تولیدی کارخانه ایزوگام سپهر گستر دلیجان
در رابطه با محصوالت تولیدی در کارخانه ایزوگام سپهر گستر دلیجان باید خدمت شما عرض کنیم که در این کارخانه 

 .محصوالت مختلفی از جمله انواع ایزوگام های مخصوص پشت بام، دیوار، استخر و غیره تولید می شوند

دقت داشته باشید که این ایزوگام های تولیدی در انواع چهار الیه، دو الیه، طرح دار، فویل دار و یا ساده و غیره و با  البته

 .وزن و ضخامتی عالی تولید می شوند

 :از جمله محصوالت تولیدی در کارخانه سپهر گستر دلیجان می توان به موارد زیر اشاره کرد

رایزوگام های پلیمری و پلی است   
 ایزوگام ها سردسیری و گرمسیری 
 ایزوگام های فویلدار و الیه پودری 

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید جهت کسب اطالعاتی در رابطه با قیمت و انواع ایزوگام ستاره طالیی دلیجان

  

  

 موارد استفاده ایزوگام سپهر گستر دلیجان
در رابطه با کاربرد ایزوگام سپهر گستر باید عرض کنیم که از این محصول در قسمت های مختلف بنا همچون پی ساختمان، 

استخر و یا روی دیوارها استفاده می شودپشت بام، سطح  . 

 .شاهد مقاومت باالی این محصول شناخته شده هستیم مورد دیگر این که، با توجه به معتبر و درجه یک بودن این ایزوگام
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 ویژگی های ایزوگام سپهر گستر دلیجان
تعدد بسیار باالی برند های تولید کننده ایزوگام با نام های پسوند دار دلیجان منجر به این شده که مشخصات این ایزوگام ها 

خرید ایزوگام سپهر گستر برای همه افراد قابل تشخیص نباشد، به همین سبب به شما توصیه می کنیم در صورتی که قصد 

 :دلیجان را دارید در ادامه با ما همراه باشید

ایزوگام های کارخانه سپهر گستر دلیجان در رده های کیفی مختلف و قیمت متفاوت به بازار ارائه می شوند و  

 .متقاضی بسته به بودجه خود می توانید اقدام به انجام خرید خود نماید
کیلوگرم می باشد ۴۰متر و وزن آن ها  ۱۰ها  طور هر رول از این ایزوگام  . 

میلیمتری دارد ۴ایزوگام هایی که این کارخانه برای مناطق معتدل تولید و به بازار ارائه می دهد ضخامت   . 
 استفاده از پلی استر، پلی اتیلن و قیر درجه یک در تولیدات این کارخانه 

  

  

 .با خوارزم سازه همراه باشید قیمت رول ایزوگام عمده درب کارخانه برای کسب اطالع از

  

  

  در زمان خرید ایزوگام سپهر گستر دلیجان به چه نکاتی باید توجه کرد؟

در زمان خرید انواع ایزوگام سپهر گستر نباید از توجه به نکاتی چند غافل شد. از جمله این نکات می توان به موارد زیر 

 :اشاره کرد

داشته باشندکلیه محصوالت خریداری شده باید نشان استاندارد   . 
به هیچ وجه اندازه هر کدام از رول ها نباید از ده متر کمتر باشد. در صورت کمتر بودن اندازه رول ها به  

 .استاندارد بودن آن شک کنید
میلی متر باشد 4ضخامت ایزوگام سپهر گستر نباید کمتر یا بیشتر از   . 

نامه ده ساله دارندکلیه محصوالت تولیدی کارخانه ایزوگام سپهر گستر ضمانت   . 
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125قیمت سپهر گستر دلیجان    

 .در ابتدا باید عرض کنیم که قیمت انواع ایزوگام ها با توجه به دو فاکتور بسیار مهم کیفیت و نوع با یکدیگر فرق دارند

انه ایزوگام سپهر گستر با توجه به نوسانات شدید قیمت ایزوگام سپهر دلیجان برای اطالع از لیست قیمت محصوالت کارخ

 .دلیجان با ما تماس بگیرید

 .به عنوان نمایندگی ایزوگام سپهر گستر کلیه محصوالت  را با بهترین قیمت در اختیارتان قرار می دهد خوارزم سازه

محصوالت با کمترین و مناسب ترین  ایزوگام سپهر گستر دلیجان با توجه به عرضه مستقیم عایق های رطوبتی از کارخانه

 .قیمت خدمت شما به فروش می رسند

  

  

 عوامل تاثیر گذار بر قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان

 .عوامل مختلفی می توانند بر روی قیمت سپهر گستر دلیجان در نمایندگی سپهر گستر دلیجان در تهران تأثیر داشته باشند

ان این عوامل می توان از متراژ ایزوگام خریداری شده توسط مشتری، ضخامت هر کدام از محصوالت تولیدی و از می

 .همین طور جنس کاالی خریداری شده نام برد

البته موارد دیگری همچون نحوه خرید )جزئی یا عمده( هم می تواند بر روی قیمت سپهر گستر در نمایندگی سپهر گستر 

اثری اساسی داشته باشد دلیجان در تهران . 
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 .مورد دیگر، تمایل مشتری به نصب یا عدم نصب به وسیله تیم نصاب ها است

به این صورت که قیمت ایزوگام سپهر گستر در صورت مایل بودن مشتری به نصب به مراتب بیشتر از زمانی است که 

 .خرید بدون تمایل به نصب انجام می شود

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید برای شناخت و اطالع از بهترین برند ایزوگام دلیجان

  

  

  سپهر گستر دلیجان با تیمی خبره و کارداننصب ایزوگام 

همان طور که خرید باکیفیت ترین نوع ایزوگام بسیار مهم است این که ایزوگام خریداری شده به بهترین شکل ممکن و توسط 

 .بهترین نصاب های ایران نصب شوند نیز از اهمیت باالیی برخوردار است

م را در این رابطه دیده اند و با داشتن اطالعاتی باال می توانند بهترین نصاب هایی که قبل از شروع کار آموزش های الز

 .کار نصب را برای مشتری انجام دهند

نصاب های حاضر در تیم خوارزم سازه می توانند با داشتن تجربه و مهارتی باال در زمینه نصب انواع ایزوگام سپهر گستر 

را خدمتتان ارائه کننددر خدمت شما مشتریان باشند و خدماتی با کیفیت  . 

 .دقت داشته باشید که کار نصب ایزوگام به وسیله این تیم خبره با گارانتی سرویس و خدمات پس از فروش انجام می شود
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 قیمت نصب ایزوگام سپهر گستر

ایزوگام انتخابی، در رابطه با قیمت نصب ایزوگام سپهر گستر دلیجان باید خدمتتان بگوییم که این موضوع با توجه به نوع 

 .سطحی که قرار است ایزوگام بر روی آن نصب شود و همین طور متراژ آن سطح متفاوت است

به بیان دیگر، برای مکان های در معرض تابش مستقیم نور خورشید مجبور به خرید ایزوگامی به مراتب بهتر و باکیفیت تر 

ه سرویس بهداشتی هستیددر مقایسه با ایزوگام مصرفی برای دیگر مکان ها از جمل . 

از طرف دیگر، هر چه متراژ سطح مورد نظرتان برای نصب ایزوگام بیشتر باشد به مراتب باید مقدار بیشتری ایزوگام 

 .خریداری کنید و به دنبال آن مبلغ بیشتری را هم بپردازید

  

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید جهت اطالع از لیست قیمت روز ایزوگام بدون نصب

  

  

  مقایسه برند سپهر گستر با دیگر برندهای ایزوگام

های بسیار مهمی در قیاس با دیگر ایزوگام های عرضه شده در بازار داردبرند سپهر گستر دلیجان مزیت  . 

 .از میان این مزیت ها می توان از ضخامت عالی این محصوالت نام برد که در بهترین شکل خود هستند

بهترین نوع از طرف دیگر، در تولید این محصوالت بهترین و باکیفیت ترین قیر به کار گرفته شده و پلیمر مصرفی نیز در 

 .خود است

بعالوه، مقاومت باالی ایزوگام سپهر گستر در برابر فشار و سرما و گرما در میان مشتریان زبانزد بوده و می توان در این 

 .زمینه به جنس تولید شده اعتماد کرد

  

  

 .بزنید بهترین ایزوگام دلیجان برای انجام خریدی بهتر به شما توصیه می کنیم تا سری به صفحه
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  نحوه ارسال ایزوگام سپهر گستر دلیجان برای مشتریان

که حائز اهمیت می باشد نحوه ارسال سفارشات می باشد، چرا که در صورت در زمان خرید عمده ایزوگام از جمله مواردی 

 .عدم حمل صحیح این محصول احتمال آسیب دیدن بار بسیار باال خواهد بود

در صورت خرید ایزوگام سپهر گستر دلیجان از خوارزم سازه شما می توانید از متخصصین و پاسخگویان تلفنی این شرکت 

ات حمل بار سفارش شما را انجام دهند، با انجام این کار پس از ثبت سفارش و پرداخت هزینه درخواست کنید تا مقدم

ایزوگام از سوی شما ایزوگام مورد نیاز شما از کارخانه بار زده خواهد شد و در اسرع وقت به محل مشخص شده از سوی 

 .شما ارسال می شود

 

 نمایندگی سپهر گستر دلیجان در تهران

سپهر گستر دلیجان در تهران با فروش بهترین ایزوگام تولیدی در شهرستان دلیجان یعنی برند سپهر گستر در نمایندگی 

 .خدمت مشتریان خود است

خبر خوش این که نمایندگی سپهر گستر دلیجان در تهران امکان خرید مستقیم محصوالت را از درب کارخانه برای مشتریان 

ند امتیاز مهمی برای خریداران باشدفراهم کرده و همین موضوع می توا . 

البته دقت داشته باشید که تمامی محصوالت ارائه شده در نمایندگی سپهر گستر دلیجان در تهران با گارانتی و بیمه نامه ده 

 .ساله خدمت مشتریان عرضه و به فروش می رسند

 خالصه مطلب

ر گستر دلیجان پرداخت تا راهنمایی مناسبی به عزیزانی که قصد تا به اینجا به بررسی تمام موارد پیرامون ایزوگام های سپه

 .خرید این محصول را دارند ارائه داده باشیم



چنانچه قصد خرید از این برند را دارید می توانید با مراجعه به وبسایت خوارزم سازه اقدام به ثبت سفارش و  

 .دریافت محصول خود به صورت اینترنتی نمایید
خود از خوارزم سازه می توانید از پرداخت هزینه به واسطه ها جلوگیری نمایید و محصول مورد با انجام خرید  

 .نظر خود را به قیمت درب کارخانه خریداری نمایید
در صمن به دلیل تهیه مرسوالت به طور مستقیم از کارخانه خیال شما از جهت اصلی و استاندارد بودن محصول  

 .ارائه شده راحت خواهد بود

  

با کارشناسان خوارزم سازه تماس حاصل فرمایید مشاوره خرید ایزوگام سپهر گسترجهت دریافت   

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 

  

  

 مطالب مرتبط

 ایزوگام گلبام شرق

 ایزوگام شرق مشهد

 قیمت ایزوگام آذربام
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