
از جمله بزرگترین و بهترین کارخانه های تولید ایزوگام در شهرستان دلیجان  117ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت  کارخانه

است که با فروش تولیداتی متنوع از جمله ایزوگام فویل دار، ساده و چهار الیه توانسته جای خود را در میان مشتریان باز 

طور قیمت عالی محصوالت می تواند  کند. کیفیت باالی محصوالت تولیدی در کارخانه ایزوگام بام گستر دلیجان و همین

 دلیلی دیگر بر برتری محصوالت ارائه شده در این کارخانه باشد

حتی در نمایندگی بام گستر در تهران نیز به علت خرید مستقیم می توانید قیمت پایینی را برای خرید این برند از عایق 

با نصب بیشتر از زمانی است که مشتری  بام گستر اصل قیمت ایزوگامرطوبتی پرداخت کنید. البته دقت داشته باشید که 

 .تمایل به نصب ندارد

از آن جایی که تمامی مشتریان قبل از هر گونه اقدامی در زمان خرید ایزوگام بام گستر دلیجان از درب کارخانه ایزوگام بام 

ر کیفیت و انواع ایزوگام های تولیدی در گستر نیاز به کسب اطالعاتی در رابطه با قیمت ایزوگام بام گستر اصل و همین طو

این کارخانه دارند از این رو صحبت و مشورت با کارشناسانی خبره و آگاه در این رابطه می تواند کمک مؤثری به آن ها 

 .در زمان خرید محصوالت این کارخانه باشد

جهت اطالع از قیمت خرید مستقیم کارخانه بام گستر دلیجان ثبت 117 و همین طور قیمت نصب آن ها با کارشناسان 

 .تماس حاصل فرمایید خوارزم سازه

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 

  

 117کارخانه ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت نام 
تولیدی مشتقات پلیمری و عایق های رطوبتی با به عنوان یکی از شرکت های  117شرکت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت 

احداث شد 75میلیون مترمربع سال ها پیش یعنی در سال  4ظرفیت تولیدی معادل  . 

به کارگیری بهترین مواد اولیه جهت تولید محصوالت و بهره گیری از مجهزترین و پیشرفته ترین آزمایشگاه های کنترل 

را در ردیف بهترین ایزوگام های تولیدی در سطح شهرستان قرار  117یجان ثبت کیفی کاالها شرکت ایزوگام بام گستر دل

 .داده است

این شرکت با مدیریت جناب آقای سید هادی جاللی فعالیت می کند و در قطب صنعتی بوعلی شهرستان دلیجان واقع شده 

 .است

  

  

در شهرستان دلیجان و حومه است تولیدی بهترین و باکیفیت ترین ایزوگام هاییکی از  ایزوگام بام گستر دلیجان . 
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 117انواع ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت 
همانطور که می دانید ایزوگام هایی که جهت عایق سازی ساختمان به کار می روند بسته به منطقه زندگی، نوع ساختمان و 

از ایزوگام را به مشتریان خود ارائه می  نوع عایق سازی متفاوت می باشند و کارخانه ها برای هر مصرفی نوع متفاوتی

 .دهند

کارخانه ایزوگام بام گستر دلیجان هم به مانند باقی کارخانه ها در راستای مشتری مداری دو چندان اقدام به ارائه انواع 

 :مختلفی از ایزوگام می کند که در ادامه به بررسی تمامی آن ها خواهیم پرداخت

  

دارایزوگام های تیشو و فویل   

فویل و تیشو و آلومینیوم از جمله محصوالتی هستند که شرکت ایزوگام بام گستر دلیجان در زمینه وارد کردن آن البته از 

 .نوع اصل و باکیفیت فعالیت دارد
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 [caption/]ایزوگام بام گستر دلیجان

  

  پلی استر سوزنیایزوگام  



باید عرض کنیم که پلی استر از جمله مواردی است که تأثیر زیادی بر هر چه باالتر رفتن کیفیت ایزوگام بام گستر دلیجان 

 .دارد

از این رو، بنا به تصمیم مدیر شرکت بام گستر ماشین آالت پیشرفته و مدرنی جهت ساخت الیی پلی استر سوزنی خریداری 

دو به کار گرفته ش . 

 .این گونه، به آسانی نیازهای اولیه شرکت بام گستر در زمینه تولید پلی استر برطرف شد

  

  ایزوگام الیاف پلی استر

شرکت الیاف پردیس به عنوان شرکتی تحت نظارت و وابسته به کارخانه ایزوگام بام گستر دلیجان اقدام به تولید انواع الیاف 

خت منسوجات نبافته، پتو، موکت و کف پوش فرش فعالیت دارددنیر برای استفاده جهت سا 20سه تا  . 

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید برای اطالع از قیمت خرید و نصب ایزوگام بام گام

  

  

  قیمت ایزوگام بام گستر اصل

قیمت ایزوگام بام گستر اصل یکی از آن موارد بسیار مهمی است که در زمان خرید محصوالت تولیدی این برند مورد توجه 

 .خریداران و مشتریان است

برای خرید ایزوگام در نمایندگی بام گستر در تهران باید عرض کنیم که  117در رابطه با قیمت ایزوگام بام گستر اصل ثبت 

 .بدون فویل تولیدی در این کارخانه باید به ازای هر متر بیست و یک هزار تومان پرداخت کنید

الزاماً باید مبلغ  117اما در صورت تمایل به خرید ایزوگام فویل دار هزینه پرداختی برای خرید ایزوگام بام گستر ثبت 

ت بفرماییدبیشتری معادل بیست و دو هزار تومان را پرداخ . 

البته مبالغ گفته شده برای نصب ایزوگام تولیدی در کارخانه ایزوگام بام گستر برای اماکنی با متراژ کمتر از یکصد متر 

 .است

اگر قصد ایزوگام کاری فضایی با متراژ باالتر از صد متر را دارید باید مبلغ بیشتری را برای نوع فویل دار و بدون فویل  

 .دار بپردازید

دوستان عزیز دقت داشته باشید که در مبالغ ذکر شده در باال امکان تغییراتی با توجه به افزایش مدام نرخ ارز وجود دارد و 

 .نمی توان از ثابت بودن آن ها مطمئن بود
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 [caption/]کارخانه ایزوگام بام گستر

  

  

  

  

  مزایای خرید محصوالت کارخانه ایزوگام بام گستر

خرید محصوالت تولیدی در کارخانه ایزوگام بام گستر دلیجان با مزیت های زیادی همراه است. از جمله مهم ترین مزیت 

 .های خرید این محصول از نمایندگی بام گستر در تهران قیمت عالی آن با خرید مستقیم است

در مقایسه با دیگر محصوالت تولیدی در انواع کارخانه  117یت محصول ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت از طرف دیگر، کیف

های ایزوگام به مراتب باالتر بوده و همین موضوع می تواند امتیاز بسیار مهمی برای مدیریت این شرکت و همین طور 

 .مشتریان باشد

برشمرد  117الت تولیدی در کارخانه ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت مورد دیگر که می توان آن را مزیت مهمی برای محصو

 .وجود عالمت استاندارد بر روی محصول تولیدی است

  



  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید اگر می خواهید بدانید که بهترین ایزوگام بازار چیست

  

  

  بام گستر در تهراننمایندگی فروش ایزوگام 

خوارزم سازه به عنوان نمایندگی ایزوگام بام گستر در تهران با داشتن تجربیات و سابقه کاری عالی امکان خرید ایزوگام بام 

را در کم ترین زمان ممکن برای شما مشتریان عزیز فراهم می کند 117گستر دلیجان ثبت  . 

یدی به شکل جزئی و عمده قابل عرضه هستند و از طرفی نشان باید خدمت شما عرض کنیم که، کلیه محصوالت تول

 .استاندارد بر روی آن ها قابل مشاهده است

این نمایندگی ایزوگام بام گستر دلیجان در نهایت تالش خود را شناسایی و عرضه بهترین و باکیفیت ترین محصول به شما 

گرفته استمشتریان آن هم با ضمانت خرید و خدمات پس از فروش به کار  . 

 .از اینروست که یکی از باکیفیت ترین و بهترین ایزوگام های تولیدی در شهرستان دلیجان به شما عرضه می شود

  

 

 117نصب ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت 

باید به آن توجه کرد دریافت خدمات نصب از  117از دیگر مواردی که در زمان خرید ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت 

 .نمایندگی فروش این محصول است
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کار نصبی که به وسیله تیمی خبره و حرفه ای و با تجربه صورت می گیرد و مهم تر از همه قیمتی بسیار مناسب را برای 

 .دریافت این خدمت پرداخت می کنید

یعنی تیم خوارزم سازه  نصب انواع محصوالت تولیدی در کارخانه ایزوگام بام گستر به وسیله نمایندگی بام گستر در تهران

 .که تیمی بسیار حرفه ای هم هستند انجام می شود

 .البته این خدمت مهم جهت جلب رضایت هر چه بیشتر شما مشتریان عزیز با گارانتی سرویس نیز همراه است

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید برای کسب اطالعاتی در رابطه با کیفیت و قیمت ایزوگام الماس شرق

  

  

117قیمت نصب انواع ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت   

دلیجان باید خدمت شما دوستان و مشتریان در رابطه با قیمت نصب هر متر از انواع ایزوگام تولیدی در کارخانه بام گستر 

 .عزیز عرض کنیم که این قیمت در نمایندگی بام گستر در تهران در کمترین حد خود است

در نتیجه، شما دوستان عزیز نیاز به پرداخت مبلغ زیادی برای نصب انواع ایزوگام فویل دار، بدون فویل یا ساده و همین  

 .طور نوع چهار الیه ندارید

نصب انواع توجه به تغییرات مدام ایجاد شده در بازار ایزوگام و انواع عایق رطوبتی نمی توان رقم مشخصی را برای با 

اعالم کرد و بهتر است در این رابطه از کمک مشاورانی خبره و آگاه کمک بخواهید ایزوگام بام گستر دلیجان . 

  

 خالصه مطلب

ایزوگام بام گستر دلیچان پرداختیم و این موضوع را ذکر کردیم که قیمت در این مقاله به طور مفصل به بررسی قیمت 

ایزوگام های این کارخانه نسبت به نوع تولیدی آن ها متفاوت می باشد و قیمت هر محصول بسته به ضخامت و کارایی 

 .متفاوت می باشد

ه وبسایت خوارزم سازه اقدام به اگر قصد خرید عمده این نوع از ایزوگام را داشته باشید می توانید با ورود ب 

 .سفارش اینترنتی محصول مورد نظر خود نمایید
عالوه بر این شما با خرید ایزوگام بام گستر دلیجان از خوارزم سازه می توانید دست واسطه ها را از خرید خود  

 .کوتاه نمایید و هزینه کمتری را بپردازید

  

 .تماس حاصل فرمایید برای خرید انواع ایزوگام های شرکت معتبر بام گستر دلیجان با کارشناسان خوارزم سازه
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