
در تهران با فروش این ایزوگام مرغوب و باکیفیت در انواع مختلف این عایق رطوبتی در  ایزوگام شرق مشهدنمایندگی 

خدمت مردم از سرتاسر کشور است. محصوالت تولیدی در کارخانه ایزوگام شرق مشهد از جمله ایزوگام های دو الیه، 

ه ترین دستگاه ها تولید می شوندفویل دار، بدون فویل یا ساده و چهار الیه در باالترین کیفیت ممکن و با پیشرفت قیمت  .

در مقایسه با دیگر ایزوگام های تولیدی در کشور در بهترین حد خود بوده و رضایت مردم و مشتریان  ایزوگام شرق مشهد

 .را به همراه دارد

  

هد آن هم قیمت با توجه به این که هر یک از مشتریان باید در زمان خرید ایزوگام شرق مشهد از قیمت ایزوگام شرق مش

قطعی و به روز مطلع باشند و اطالعاتی را در زمینه کیفیت و انواع این محصول تولیدی بدست آورند مشورت با 

کارشناسانی خبره و کاردان در این زمینه می تواند بسیار کمک کننده و مؤثر باشد و آن ها را به بهترین شکل ممکن 

 .راهنمایی کند

  

برای خرید و فروش انواع عایق رطوبتی تولید شده در کارخانه شرق مشهد با کارشناسان خوارزم 

 تماس حاصل فرمایید سازه

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 

  

  

  

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید جهت اطالع از نحوه عرضه محصوالت ایزوگام در نمایندگی ایزوگام دلیجان در تهران

  

  

 کارخانه ایزوگام شرق مشهد
با  69یکی از بهترین کارخانه های تولیدی ایزوگام بوده که فعالیت حرفه ای خود را از سال  کارخانه ایزوگام شرق مشهد

 .تولید بهترین و باکیفیت ترین ایزوگام های مصرفی مردم آغاز کرد

های باکیفیت و همین طور استفاده از بهترین و پیشرفته ترین دستگاه به کارگیری پرسنلی کارکشته و قوی در تولید ایزوگام 

 .ها برای تولید از افتخارات این شرکت به حساب می آید
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کارخانه ایزوگام شرق مشهد همواره سعی در جلب رضایت مشتریان خود داشته و خوشبختانه در این رابطه بسیار موفق 

 .عمل کرده است

ه شرق مشهد به عنوان زیر مجموعه ای از چند مجتمع از جمله مجتمع مروارید شرق سپاهان، الزم به ذکر است که کارخان

 .مجتمع تولیدی مرجان بام شرق فعالیت می کند

  

با ما در خوارزم سازه همراه  کاربران گرامی؛ برای کسب اطالع از قیمت و نحوه خرید ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت 117

 .باشید

  

 

  

 قیمت ایزوگام شرق مشهد
که در زمان خرید این محصول مورد توجه مشتریان قیمت ایزوگام شرق مشهد یکی از موارد و مالک های مهمی است 

 .گرامی است

شرق مشهد بسته به نوع، مدل، ضخامت و فصل سال متغیر می باشد و نمی توان ادعا کرد که قیمت این  قیمت ایزوگام

 .محصول ثابت می باشد

شرق اصیل مشهد برای ایزوگام های معمولی فویل دار در هر متر مربع ۴۱۵۰۰  قیمت رول ایزوگام عمده درب کارخانه

می باشد، در صورتی که شما قصد خرید از دیگر انواع ایزوگام یا خرید به صورت عمده را داشته این قیمت دستخوش تغیر 

 .خواهد شد
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رق مشهد را دارید می توانید برای قطع کردن دست واسطه ها اقدام به خرید از خوارزم اگر قصد خرید عمده ایزوگام ش

 .سازه نمایید، خرید از این شرکت به دلیل ارائه مستقیم محصوالت کارخانه هزینه تمام شده را تا حد زیادی پایین خواهد آورد

  

طرح دار، چهار الیه، فویل دار و بدون فویل بر روی لینک مربوطه  جهت کسب اطالعاتی در رابطه با قیمت رول ایزوگام

 .کلیک کنید

  

  

 عوامل موثر در قیمت ایزوگام شرق مشهد

به عواملی بسیار مهم و اساسی بستگی دارد. از جمله این عوامل می توان به نوع قیری قیمت تمام شده ایزوگام شرق مشهد 

که در تولید انواع این محصول مورد استفاده قرار می گیرد اشاره کرد که هر چه باکیفیت تر و بهتر باشد الزاماً قیمت هر 

 .رول از این ایزوگام هم باالتر است

ابطه ذکر کنیم پلیمر مورد استفاده و همین طور ضخامت هر یک از رول های مورد دیگری که می توانیم در این ر

 .خریداری شده و وزن آن هاست که بر روی قیمت نهایی این محصول تولیدی اثرگذار است

البته در این میان بهتر است اشاره ای هم به تیشوی مورد استفاده در تولید و ساخت این محصول کنیم که می تواند موجب 

ش یا افزایش قیمت تمام شده آن شودکاه . 

 .مورد دیگر نحوه فروش رول های تولیدی است که در صورت فروش عمده به مراتب پایین تر از خرده فروشی هستند

البته در صورتی که خریدار محصول را به صورت خرید مستقیم و از درب کارخانه به وسیله نمایندگی فروش این محصول 

ت کمتری را می پردازدخریداری کند نیز قیم . 

  

 .با ما در خوارزم سازه همراه باشید برای کسب اطالع از شرایط خرید یا قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران
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  وجود تنوع در ایزوگام شرق مشهد
همان طور که در جریان هستید در کشور ما ایران هر کدام از مناطق آب و هواهای متفاوتی دارند. از این رو، با توجه به 

 .هر منطقه باید از ایزوگام و عایق رطوبتی به خصوصی استفاده کرد

ایزوگام شرق براساس آب و هوای مناطق مختلف کشور تولید شده اند و از این رو نگرانی  ایزوگام های تولیدی در کارخانه

 .بابت این مورد نداشته باشید

شما مشتریان عزیز می توانید ایزوگام مورد نظر خود را با توجه به آب و هوای شهر محل اقامت خود از شرکت خوارزم 

ش سفارش دهیدسازه با قیمتی بسیار مناسب و خدمات پس از فرو . 

  

  

ایزوگام در خدمت شما هستند بهترین و مرغوب ترین نوع ایزوگام های موجود در بازارمشاوران خوارزم سازه با فروش  . 

  

  

  

  

  مقایسه اجناس تولیدی در کارخانه ایزوگام شرق مشهد با دیگر اجناس



مشهد با اجناس دیگر در کارخانه ایزوگام شرق مشهد اگر بخواهیم به مقایسه اجناس تولیدی در کارخانه ایزوگام شرق 

بپردازیم باید عرض کنیم که این محصوالت از بهترین و باکیفیت ترین مواد اولیه درست شده و در این رابطه شکی وجود 

 .ندارد

ح دار، بدون مورد بعدی به داشتن عالمت استاندارد بر روی تمامی انواع ایزوگام های تولیدی از جمله ایزوگام های طر

 .فویل یا ساده، فویل دار و چهار الیه است که خود می تواند دلیلی گویا بر کیفیت هر چه باالتر محصول تولیدی باشد

از طرف دیگر، هر یک از محصوالت تولیدی در کارخانه ایزوگام شرق با داشتن ضخامت و وزنی استاندارد و عالی 

ان باز کنندتوانسته اند جایگاه خود را در بین مشتری . 

  

  

و همین طور نحوه عرضه این محصول بر روی لینک  برای اطالع از قیمت عمده و خرده فروشی ایزوگام جنت دلیجان

 .مربوطه کلیک کنید

  

  

  صادرات محصوالت کارخانه ایزوگام شرق مشهد

کیفیت بسیار باالی محصوالت تولیدی در کارخانه مشهد زمینه مناسبی را برای صادرات تمامی محصوالت تولیدی در این 

 .شرکت فراهم کرده است

قوانین مدون انجام می گیرد و همواره سعی صادرات این محصوالت تولیدی به کشورهای زیادی با رعایت تمام اصول و 

 .در داشتن صادراتی مؤفق بوده است
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 راهنمای خرید اینترنتی ایزوگام شرق اصیل مشهد

امروزه مراجع متعددی وجود دارند که اقدام به فروش ایزوگام شرق مشهد می کنند، اما اگر قصد خرید عمده به دلیل ساخت 

باشید به این مسئله واقف هستید که در خرید عمده محل انجام خرید اهمیت به سزایی دارد  و ساز و یا هر دلیل دیگری داشته

 .و برای انجام خرید خود بایدبه دنبال بهترین گزینه و فروشگاه برای خود باشید

در شما با مراجعه به وبسایت خوارزم سازه و برقراری تماس با مشاورین این شرکت می توانید اقدام به کسب مشورت 

 .مورد نوع ایزوگام مناسب برای محل زندگی خود نمایید

بعد از کسب مشورت از متخصصین خوارزم سازه می توانید اقدام به ثبت سفارش و انجام خرید خود نمایید، پس از ثبت 

  .سفارش شما در صورت نیاز سفارش به محل زندگی شما ارسال خواهد شد

  

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

  

 خدمات نمایندگی ایزوگام شرق مشهد

محصوالتی است که در طوالنی مدت باید کیفیت باالیی داشته باشد و بروز کوچک ترین از جایی که ایزوگام از دسته 

خرابی در ایزوگام می تواند منجر به آسیب رسیدن به سقف شود خدمات نمایندگی ایزوگام شرق مشهد برای خریداران 

 :اهمیت زیادی دارد، به همین دلیل هم در ادامه به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت

سال ارائه می دهند و در صورت  10تا  5کارخانه های مختلف برای محصوالت تولیدی خود ضمانتنامه ای از  

استفاده از خدمات نصب کارخانه ای و بروز خرابی هایی مشخص رفع و ترمیم ایزوگام بر عهده خود کارخانه 

 .تولید کننده می باشد
شهد می توان مشاهده کرد شکستگی ایزوگام، جدا شدن ایزوگام از جمله این خرابی ها که در ضمانتنامه ایزوگام م 

 .از سطح سقف و نفوذ آب به سقف می باشد
اگر در زمان اعتبار گارانتی هر کدام از این موارد برای ایزوگام پیش بیاید رفع آن به صورت رایگان بر عهده  

 .کارخانه خواهد بود

  نصب محصوالت تولیدی در کارخانه شرق 

قیمت ایزوگام شرق مشهد نکته دیگری که برای مشتریان حائز اهمیت می باشد خدماتی است که کارخانه برای  عالوه بر

نصب محصول ارائه می دهد، چرا که نصب ایزوگام علی رقم نیاز به ادواتی به خصوص نیازمند داشتن تخصص می باشد 

حصول خریداری شده تاثیری مستقیم بگذاردانجام یک اشتباه در نصب ایزوگام منزل شما می توان روی کیفیت م . 

در زمان خرید ایزوگام شرق مشهد از خوارزم سازه که یکی از نمایندگان فروش این کارخانه می باشد شما علی رقم خرید 

 این محصول به قیمت واقعی و پایین تر از بازار می توانید از خدمات نصب ایزوگام این شرکت هم استفاده نمایید تا اجرای

 .ایزوگام روی سقف منزل شما به بهترین کیفیت صورت بگیرد

شده کمتر کیفیت باالتری هم دارد، الزم  استفاده از خدمات نصب ایزوگام در خوارزم سازه عالوه بر قیمت نصب ایزوگام 

 .است بدانید که نصب غیر حرفه ای ایزوگام در بازه زمانی چند ساله می تواند منجر به جدا شدن ایزوگام از سطح سقف شود
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  خرید عمده محصوالت ایزوگام شرق

شرق امکان خرید عمده البته از با توجه به نیاز مشتریان مختلف به جز امکان خرده فروشی محصوالت تولیدی در کارخانه 

 .درب کارخانه و به صورت مستقیم برای آن ها فراهم شده است

با خرید عمده انواع این ایزوگام از درب کارخانه فرصت پرداخت مبلغ کمتری برای هر رول نیز برای هر مشتری فراهم 

 .می شود

  

 خالصه مطلب

شرق مشهد و نحوه خرید آن را به شما عزیزان توضیح دادیم، اگر در این مقاله تمامی موارد پیرامون قیمت ایزوگام 

نتوانستید این مقاله را به طور کامل مطالعه کنید به شما توصیه می کنیم تا در ادامه با بررسی نکات مهم و چشمگیر این 

 :مقاله با ما همراه باشید

یا جزء و ... می باشدقیمت ایزوگام شرق مشهد تابع موارد مختلفی اعم از نوع، خرید عمده   . 
شما با خرید از خوارزم سازه که ارائه دهنده مستقیم محصوالت کارخانه می باشد می توانید هزینه خرید را تا  

 .میزان قابل توجهی پایین بیاورید
دعالوه بر این با خرید از خوارزم سازه می توانید خیال خود را از بابت نصب ایزوگام هم خیال راحتی داشته باشی  . 

با کارشناسان خوارزم  مشاوره خرید و اطالع از قیمت عایق شرق مشهدبرای دریافت هر گونه 

 سازه تماس حاصل فرمایید

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 
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