
ایزوگام طلوع شمس، یکی از بهترین و با کیفیت ترین محصوالت تولید شده توسط کارخانه دلیجان می باشد و به واسطه 

در تهران همچون شرکت خوارزم سازه به فروش می رسند نماینده های معتبر خود . 

، با استفاده از به روزترین تکنولوژی ها و امکانات موجود در این عرصه، انواع ایزوگام های تک ایزوگام طلوع شمس

ه استمیلی متر را تولید نمود ۴الی  ۳الیه ساده پودری، دو الیه فویلدار آلومینیومی و ... را با ضخامت استاندار  . 

انواع عایق دلیجان را با نشان استاندارد و کیفیت تولید باال، با بهره گیری از قیر پلیمری با  کارخانه ایزوگام طلوع شمس

عیار باال و الیاف تیشو خالص و با کیفیت تولید کرده و تمامی این امکانات را با قیمتی مناسب به واسطه نماینده های معتبر 

در اختیار مصرف کنندگان قرار داده است رزم سازهشرکت خواخود از جمله  . 

  

 .تماس حاصل فرمایید بهترین قیمت انواع رول ایزوگام به همراه نصب با کارشناسان خوارزم سازه برای اطالع از

46018960 شماره تماس: - (021) 
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 ایزوگام طلوع شمس
ایزوگام های دلیجان همواره به دلیل استحکام باال، انعطاف پذیری زیاد و همچنین مقاومت باال در مقابل سرما و گرما از 

از جمله عایق های استاندارد و با کیفیت این شرکت می باشد ایزوگام طلوع شمسمحبوبیت بسیاری برخوردار است و  . 
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 [caption/]کارخانه ایزوگام طلوع شمس

  

در سراسر کشور همواره نمایندگی های معتبری جهت فروش و دسترسی آسان مصرف کنندگان دارد که از  ایزوگام دلیجان

اشاره کرد خوارزم سازهجمله آن ها می توان به شرکت  . 

شرکت خوارزم سازه با در اختیار گذاشتن انواع عایق ها و ایزوگام های مرغوب و استاندارد کارخانه ایزوگام دلیجان، بدون 

یدواسطه و با قیمت مناسب توانسته است اعتبار خوبی در میان رقبا کسب کرده و رضایت مشتریان خود را جلب نما . 

 مشخصات ایزوگام طلوع شمس

 دارای استاندارد ملی ایران︎▪

 CE دارای استاندار اروپا︎▪

▪︎ 9001دارای گواهی ایزو   

 مشخصات فنی عایق رطوبتی طلوع شمس

 پایه قیر اکسیده مناسب برای مناطق گرمسیر︎▪

▪︎ کیلوگرم 41( 2)±معتدل وزن رول :   
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▪︎ میلیمتر 4( 2/0)±متر ضخامت :  10طول :   

▪︎ سانتی متر 100عرض :   

  

 عوامل موثر در تعیین قیمت ایزوگام دلیجان

 قیمت نهایی محصول تحت تاثیر مستقیم قیمت ارز  (۱
 نوع ایزوگام تولید شده (۲

 نوع قیر به کار رفته در تولید عایق (۳
 نوع روکش به کار رفته در عایق دلیجان (۴

 ضخامت و وزن هر رول ایزوگام استاندارد (۵
استر و الیاف تیشو در هنگام تولید از عناصر مهم در تعیین کیفیت و قیمت ایزوگام پلی (۶  

  

 نمایندگی ایزوگام طلوع شمس دلیجان

شرکت خوارزم سازه، نمایندگی ایزوگام دلیجان تهران، مجری نصب و فروش انواع ایزوگام های معتبر و استاندارد در 

باشد. تمامی تهران و همچنین نماینده فروش انواع ایزوگام ساده و فویل دار با نصب و اجرا به قیمت روز کارخانه می 

ساله می باشند ۱۰خدمات ارائه شده توسط شرکت خوارزم سازه کامال تضمینی و دارای ضمانت نامه  . 

  

 مزایای خرید ایزوگام طلوع شمس از نمایندگی

 خرید هر محصولی از نمایندگی آن، مزایای فراوانی دارد که ایزوگام های دلیجان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در ادامه

 .به چند مورد از مزیت های خرید از نمایندگی می پردازیم

 ضمانت سالمت کاال (۱
 استاندارد ایزوگام طلوع شمس (۲

 امکان مرجوع کردن و تعویض کاالی مورد نظر (۳
حذف واسطه های فروش که این مورد دارای اهمیت زیادی است زیرا هم به نفع فروشنده و هم به نفع خریدار می باشد  (۴

این دلیل که مانع از افزایش قیمت می شودبه  . 

  

 فصل مناسب جهت اجرای ایزوگام

فصل تابستان بهترین و مناسب ترین فصل برای نصب کردن عایق های رطوبتی می باشد. زیرا در این فصل رطوبت ناشی 

ش چسبندگی سطح ایزوگام از بارندگی و برف و ... به علت هوای گرم و خشک، کاهش پیدا می کند و در نتیجه موجب افزای

به پشت بام می گردد. شاید این عمل در ظاهر ساده به نظر بیاید و چندان مهم به نظر نیاید، اما همین موضوع از کنده شدن 

 .زود هنگام عایق ایزوگام دلیجان از سطح پشت بام جلوگیری می کند که این مزیت کمی نیست
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 قیمت ایزوگام طلوع شمس
هر رول ده متری از ایزوگام طلوع شمس دلیجان با بهترین کیفیت و تضمین محصول، در سایت  قیمت نصب ایزوگام

 .شرکت خوارزم سازه قرار داده شده است

جهت مشاوره و تحقیق پیش از خرید و نیز استعالم قیمت روز عایق طلوع شمس و قیمت رول ایزوگام عمده درب کارخانه، 

مراجعه کرده و یا با شماره موجود در سایت تماس حاصل فرمایید خوارزم سازهمی توانید به وبسایت  . 
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 [caption/]نصب ایزوگام طلوع شمس دلیجان

  

 نصب ایزوگام طلوع شمس دلیجان

با استفاده از  شرکت خوارزم سازهاز آنجایی که نصب عایق های رطوبتی نیاز به تخصص و مهارت خاصی دارد، 

 .متخصصان و دانش به روز، اقدام به نصب عایق طلوع شمس در سراسر تهران می نماید

غیر اصولی آن موجب ایجاد خسارات وارده به ساختمان و امری تخصصی و مهم است چرا که نصب ایزوگام نصب 

 .همچنین از بین رفتن کیفیت و کاهش طول عمر مفید ایزوگام می گردد
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به همین خاطر پیشنهاد می کنم که جهت نصب عایق های رطوبتی، حتما از شرکت های معتبر و متخصصان در این زمینه 

 .کمک بگیرید و استفاده نمایید

ساله، توسط متخصصان  ۷با بهترین کیفیت و امکانات و نیز بهره مندی از بیمه نامه  شمس دلیجان نصب عایق طلوع

 .مجموعه خوارزم سازه انجام می گیرد

و یا شماره زیر اقدام  خوارزم سازهدریافت اطالعات بیشتر و همچنین استعالم قیمت روز محصوالت از طریق سایت  جهت

 .نمایید

  

 تماس حاصل فرمایید به همراه نصب با کارشناسان خوارزم سازه برای اطالع از قیمت روز ایزوگام بدون نصب

46018960 شماره تماس: - (021) 

09124712355 

  

 خالصه مطلب

طلوع شمس یکی از کارخانه های بزرگ تولید ایزوگام در ایران می باشد و همین موضوع موجب مورد بررسی قرار 

است، توجه داشته باشید که با توجه به محصوالت متنوع این کارخانه قیمت هر  گرفتن مکرر قیمت محصوالت این برند شده

 .محصول متفاوت می باشد و شما بسته به نوع محصولی که انتخاب کرده اید باید اقدام به پرداخت هزینه نمایید

ه خریداری قیمت تمامی ایزوگام ها بر حسب هر متر مربع می باشد و بسته به ضخامت محصول و نوع جنس هزین 

اوت می باشد۵متف . 
اگر قصد خریده عمده را داشته باشید می توانید از طریق ارتباط مستقیم با کارخانه به هر نحوی هزینه خریداری  

 .ایزوگام خود را تا حدید بسیار زیادی کاهش دهید
هزینه خریداری  خوارزم سازه با ارائه مستقیم محصوالت کارخانه طلوع شمس دلیجان به مشتریان توانسته تا 

 .محصول را تا حدود قابل توجهی کاهش دهد
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