
با کیفیتی عالی و مطلوب و همین طور قیمتی مناسب در نمایندگی های معتبر فروش خرید و فروش  ایزوگام شرق دلیجان

عرضه می شود. شرکت ایزوگام شرق دلیجان با تولید انواع ایزوگام ها و عایق های رطوبتی با قیمتی بسیار این محصول 

  .مناسب و در رقابت با سایر عایق های تولیدی ارائه شده در بازار در خدمت مشتریان محترم است

خدماتی با کیفیت و مطلوب در زمینه شرکت ایزوگام شرق دلیجان تمام سعی خود را برای جلب رضایت مشتریان با ارائه 

و همین طور  قیمت عمده ایزوگام شرق دلیجان .خرید و فروش انواع ایزوگام و همین طور نصب آن ها به خرج می دهد

قیمت خرید جزئی برای مشتریان بسیار مناسب و منطقی بوده و کارخانه ایزوگام شرق دلیجان این نظر گامی مهم برای 

لعاده در بازار برداشته استداشتن فروشی فوق ا . 

  

با توجه به این موضوع که تمامی مشتریان باید در زمان خرید و یا نصب محصول تولیدی در شرکت ایزوگام شرق دلیجان 

اطالعات خوبی را در رابطه با قیمت جزئی و عمده فروشی این محصول و یا حتی بهترین محصول تولیدی این شرکت 

العاتی در رابطه و حتی موارد مهم دیگر بسیار مهم و ضروری به نظر می رسدبدانند در نتیجه کسب اط . 

  

تماس حاصل  برای اطالع از قیمت انواع عایق رطوبتی شرق دلیجان با کارشناسان خوارزم سازه

 فرمایید

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 
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 .وارد لینک شوید جهت کسب اطالعات در مورد ایزوگام دلیجان

  

  

  چرا ایزوگام شرق دلیجان بهترین عایق تولیدی است؟
بهترین بودن ایزوگام تولیدی در کارخانه شرق دلیجان می توان ارائه داددالیل زیادی برای ادعای  . 

از جمله این دالیل می توان به وجود عالمت استاندارد بر روی تمامی محصوالت تولیدی یعنی نوع فویل دار، ساده، چهار 

 .الیه و دیگر انواع ایزوگام های تولید شده در کارخانه عایق رطوبتی شرق دلیجان است

لبته داشتن وزنی استاندارد و ریز مشخصات و اطالعات محصول تولیدی بر روی ایزوگام نیز می تواند یکی دیگر از ا

 .دالیل بهترین بودن این برند در نظر گرفته شود

مورد دیگر تولید تمامی ایزوگام های تولیدی با بهترین و باکیفیت ترین مواد اولیه موجود در بازار بدون حتی یک درصد 

 .ناخالصی است که در نوع خود کم نظیر است

باشد استفاده از بهترین نوع قیر پاالیشگاهی  یکی دیگر از مواردی که می تواند دلیلی بر برتر بودن این برند از ایزوگام

 .برای تولید محصوالت مختلف ساخته شده در شرکت ایزوگام شرق دلیجان است

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید برای اطالع از قیمت روز ایزوگام سراپوش دلیجان

  

  

  

  در رابطه با صادرات ایزوگام شرق دلیجان چه می دانید؟
در رابطه با صادرات ایزوگام تولیدی در شرکت ایزوگام شرق دلیجان باید خدمت شما مشتریان عزیز عرض کنیم که 

کارخانه به کشورهای مختلفی صادر می شود و این موضوع نشان از کیفیت بسیار باالی محصوالت تولیدی در این 

 .محصول تولیدی دارد
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از میان کشورهایی که محصوالت تولیدی در کارخانه ایزوگام شرق به آن ها صادر می شود می توان از کشورهای مختلف 

آسیایی نام برد آفریقایی، اروپایی و . 

  

  

  ر رابطه با صادرات ایزوگام شرق دلیجاننکات مورد توجه د

 .در زمان صادرات انواع محصوالت تولیدی در کارخانه ایزوگام شرق موارد مختلفی مورد توجه قرار می گیرند

از بین این موارد مذکور می توان از کنترل کامل محصوالت تولیدی شده در کارخانه ایزوگام شرق به وسیله افرادی 

این زمینه، اختصاص ضمانت نامه برای تمام محصوالت صادراتی و توجه به استانداردهای بین  کارشناس و متبحر در

 .المللی برای تولید نام برد

دقت داشته باشید که کلیه محصوالت صادراتی همچون ایزوگام های مصرفی در ایران از بهترین و باکیفیت ترین پلیمر 

وش هایی مدرن و پیشرفته استفاده می شوددرست می شوند و برای بارگیری آن ها نیز از ر . 

  

  

  ویژگی ها و مشخصات ایزوگام شرق دلیجان چیست؟

ایزوگام شرق ویژگی ها و مشخصات خاص و منحصربه فردی دارد که آن را از دیگر ایزوگام های تولیدی و به فروش 

 .رفته در بازار متمایز می کند

توان از قابلیت انعطاف پذیری عالی این محصول یاد کرد که در نوع خود مثال از میان این ویژگی های منحصربه فرد می 

 .زدنی است

دیگر ویژگی قابل توجه این محصول تولیدی در کارخانه ایزوگام شرق دلیجان داشتن ضریب پایداری بسیار باال و همین 

 .طور عمر طوالنی این عایق رطوبتی مرغوب است

  

  

  یزوگام شرق دلیجان استفاده کرد؟در چه مواردی می توان از ا

 .انواع ایزوگام های تولیدی در کارخانه ایزوگام شرق کاربردهای مختلفی دارند و از این نظر قابل توجه هستند

از میان مصارف ایزوگام تولیدی در شرکت ایزوگام شرق می توان از استفاده از این محصول در سرویس بهداشتی، دیوار، 

حتی تونل و سدها نام برداستخر، پشت بام و  . 

  



  

 

  

  

  قیمت ایزوگام تولیدی در شرکت ایزوگام شرق دلیجان چقدر است؟

در رابطه با قیمت محصوالت تولیدی در شرکت ایزوگام شرق باید خدمت شما عرض کنیم که قیمت رنج ایزوگام معمولی 

هزار تومان در نوسان است 11ی شود و تا متری هزار تومان شروع م 8تولیدی در شرکت ایزوگام شرق دلیجان از متری  . 

اما همین قیمت در رابطه با اجناسی با کیفیتی متوسط متفاوت بوده و از رنج دوازده تا چهارده هزار تومان در نظر گرفته 

 .شده است

تر از چهارده هزار اما در صورتی که قصد خرید جنسی با کیفیت باالتر را دارید باید برای هر متر از ایزوگام مبلغی باال

 .تومان را بپردازید

البته توجه داشته باشید که قیمت های ذکر شده در باال قیمت عمده عایق رطوبتی شرق دلیجان و قیمت درب کارخانه در 

صورت تمایل به خرید مستقیم از نمایندگی معتبر این شرکت بوده و قیمت های خرید جزئی با این قیمت های ذکر شده 

هستندمتفاوت  . 

مورد دیگر این که، قیمت عمده ایزوگام شرق دلیجان گفته شده به صورت حدودی مطرح شده اند و با توجه به نوسانات 

 .قیمت ها در تمامی اجناس امکان هر گونه تغییری را دارند

  

  



 .وارد لینک شوید جهت کسب اطالعات در مورد کارخانه ایزوگام دلیجان

  

  

  چه عواملی بر روی قیمت محصوالت تولیدی در شرکت عایق شرق دلیجان مؤثر است؟

قیمت محصوالت تولیدی در شرکت ایزوگام شرق مؤثر استباید عرض کنیم که عوامل مختلفی بر روی   . 

به عنوان نمونه در صورتی که ایزوگام از الیه های بیشتری تشکیل شده باشد و یا قیر آن مرغوب تر باشد قیمت آن به 

 .مراتب بیشتر است

د اثری اساسی در قیمت ایزوگام البته روکش به کار رفته در تولید ایزوگام از جمله روکش سنگریزه و یا پودری نیز می توان

 .داشته باشد

 .مورد دیگر وزن ایزوگام درخواستی مشتری و همین طور ضخامت هر یک از رول های خریداری شده است

بعالوه، قیمتی که برای فروش عمده در نظر گرفته شده با قیمت خرده فروشی متفاوت بوده و متراژ سفارشی مشتری نیز در 

ایزوگام شرق بر روی قیمت اثر داردزمان خرید محصول  . 

  

 .روی لینک مربوطه کلیک نمایید برای کسب اطالع از نحوه نصب ایزوگام دلیجان

  

  

  ایق رطوبتی شرق دلیجاننصب ع

نصب عایق رطوبتی شرق دلیجان یکی دیگر از مواردی است که به جز خرید ایزوگامی باکیفیت باال و مرغوب باید به آن 

 .توجه کرد

در واقع، این کار باید به وسیله تیمی خبره و ماهر برای هر یک از مشتریان و خریداران انجام شود تا خدایی ناکرده بعدها 

تی برای ایزوگام پیش نیاید و عایق به راحتی خراب نشودمشکال . 

گروه نصاب در نمایندگی های مختلف عرضه محصول ایزوگام شرق می توانند با دریافت مبلغی بسیار مناسب و منطقی کار 

 .نصب را باکیفیتی عالی و بدون هیچ عیب و ایرادی برای مشتری انجام دهند

سازه با داشتن تجربه ای باال در حوزه نصب انواع و اقسام ایزوگام های تولیدی کارخانه نصاب های حاضر در تیم خوارزم 

عایق رطوبتی شرق دلیجان می توانند در هر زمان که بخواهید در خدمت شما دوستان و عزیزان باشند و بهترین خدمات را 

 .خدمت شما ارائه کنند

همین طور تعمیر دوازده ساله خدمت مشتریان ارائه می شود تا لبخند البته این خدمات نصب ایزوگام با گارانتی سرویس و 

 .رضایت بر لبان مشتری نقش ببندد
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 خالصه مطلب

با توجه به تولیدات متنوع کارخانه ایزوگام شرق دلیجان قیمت محصوالت این کارخانه طیف گسترده ای دارد و بسته به 

برای شما هم متغیر است محصولی که قصد خریداری آن را دارید قیمت محصول . 

اگر قصد خرید عمده را داشته باشید بهتر است تا از مرجعی خرید خود را انجام دهید که به طور مستقیم محصول  

 را از کارخانه به شما تحویل می دهدو
مورد شما با خرید از ایزوگام شرق دلیجان می توانید بدون پرداخت هزینه به واسطه ها اقدام به خرید محصول  

 .نظر خود با قیمت پایین تر نمایید

  

با کارشناسان خوارزم سازه  خرید و نصب عایق رطوبتی شرق دلیجانبرای دریافت مشاوره جهت 

 تماس حاصل فرمایید

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 

  

  

 مطالب مرتبط

 ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت 117

 آدرس کارخانه ایزوگام دلیجان 
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