
و نحوه خرید آن از جمله مباحثی است که برای تمامی افرادی که در زمینه ساخت و ساز در حال  قیمت قیر بشکه ای

داردفعالیت هستند اهمیت ویژه ای  . 

فرایند ساخت و ساز و عایق سازی ساختمان ها عمدتا با خرید عمده قیر بشکه ای طی می شود و افراد به دنبال مرجعی 

 .برای خرید خود هستند که کمترین هزینه خرید را برای آن ها رقم بزند

اقدام به فروش قیر بشکه ای به  خوارزم سازه به عنوان یک شرکت خدمات ساختمانی معتبر با ارتباط مستقیم با کارخانه ها

 .قیمت درب کارخانه می نماید و یکی از بهترین مراجع برای خرید این محصول می باشد

جهت اطالع از بهترین قیمت قیر بشکه ای و قیمت قیر بشکه ای پاسارگاد و خرید قیر پاسارگاد با کارشناسان خوارزم 

 .تماس حاصل فرمایید  سازه

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 

  

 قیمت روز قیر بشکه ای
بسته به قیمت وکیوم باتوم که ماده اولیه تولید قیر می باشد، قیمت قیر بشکه ای و قیمت قیر بشکه ای پاسارگاد مشخص شده 

 .و توسط بورس تعیین می گردد

حاصل از تقطیر نفت خام، قیر می باشد که درصنعت ساختمان سازی، صنعت قیرگونی و پر کاربرد ترین ماده نفتی 

 .مصارف راه سازی به کار می رود

کیفیت وکیوم باتوم و در نتیجه کیفیت قیر حاصل شده از آن امری مهم است. همان گونه که می دانید، با تجمع الیه های 

طی سال های متمادی مزارع زغال سنگ قیری عالی ایجاد شدند رسوبی و تحول تدریجی آن ها در اثر گرما و فشار . 

 .این منابع طبیعی اکنون منبع قیر طبیعی در کشورهای مختلف از جمله کانادا، ونزوئال و عمان می باشند

رسوباتی که به عنوان شن های روغنی نیز شناخته می شوند، اکنون مخلوطی از شن و ماسه، خاک رس و آب هستند که از 

ک قیر متراکم و بسیار چسبناک اشباع شده اندی . 

مخازن طبیعی بزرگ قیر در بسیاری از نقاط جهان وجود دارند اما اغلب قیر تولید شده در جهان از روغن خام حاصل می 

 .شود

 ٪5حاوی استخراج قیر طبیعی هزینه بیشتری برای تولیدکنندگان دارد چرا که از تصفیه قیر پیچیده تر است. قیر طبیعی 

 .گوگرد، فلزات سنگین و سایر ناخالصی ها است که باید تصفیه شوند

پیدا کردن تأمین کننده ای است که متعهد به تحویل کاالی با کیفیت باشد، نخستین قدم برای خرید قیر بشکه ای می باشد. 

رای کنترل این امر می نمایدجهت اطالع از کیفیت درجه نفوذ قیر، انتخاب دقیق پاالیشگاه های منطقه کمک بزرگی ب . 

بعد از انتخاب یک منبع مورد اعتماد، می بایست به جزئیات مربوط به خصوصیات فیزیکی قیر مورد نظر پرداخت. هر 

 :پاالیشگاه در خاورمیانه وظیفه آزمایش قیر پس از تولید و اطالع خریداران قیر در مورد موارد زیر را دارد
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 ارزش نفوذ︎▪
 نقطه نرم شدن︎▪
 شکل پذیری︎▪
 فلش پوینت︎▪

 از دست دادن گرمایش︎▪

نفوذ، نقطه نرم شدن و نقطه اشتعال، مواردی هستند که نقش اساسی در کیفیت نفوذ قیر بشکه ای دارند. با بررسی نتایج  

 .آزمایشات این خواص قیر، می توانید از کیفیت محصول خود اطمینان حاصل کنید

 رد کیفیت قیر عرضه شده، پیش از بارگیری بررسی می کنیم. به واسطه بازرسان،قیر را جهت اطمینان در مو خواص 

 .نمونه گیری و آزمایش بسیار دقیق قیر بشکه ای را انجام داده و در نهایت به ارسال نتایج برای مشتریان خود می پردازیم

  

[caption id="attachment_4443" align="aligncenter" width="600"]

 
یر بشکه ای در تهرانقیمت ق [/caption] 

  

  

، خوارزم سازه به عنوان یکی از تامین کننده های برتر قیر در کشور، انواع قیر را با قیمت مناسب به خرید قیر بشکه ای

 .مشتریان خود عرضه می نماید



تولید می گردد. وکیوم  Vacuum bottom قیر ماده ای غلیظ و سیاه رنگ با چسبندگی باال می باشد و از ماده وکیوم باتوم

باتوم باقیمانده تقطیر نفت خام در برج های خالء می باشد، ماده ای سیاه رنگ و با غلظت شبیه عسل سفت و برای تولید 

 .انواع قیر استفاده می گردد

قیر بر اساس  خرید قیر بشکه ای و خرید قیر پاسارگاد، قیر ماده اولیه ساخت آسفالت و در نتیجه راهسازی می باشد، فروش

کیلوگرم می باشد 1000کیلوگرم و یا تن =  . 

بهترین نوع قیر تولید شده از وکیوم باتوم می باشد و قیرهای تولیدی از روش های دیگر همچون استفاده از گیلسونایت در 

 .تولید قیر از لحاظ کیفیت و طول عمر در رده های بعدی از کیفیت قیر می باشند

  

 خرید قیر بشکه ای
توسط شرکت خوارزم سازه، این اطمینان را به خریداران قیر جهت  خرید و فروش قیر و پخش عمده قیر ساختمانی

ن شرکت با کیفیت مصارف قیر ساختمانی، قیر صنعتی، قیر رنگسازی، قیر راهسازی می دهد که قیر خریداری شده از ای

بوده و در آزمایشگاه تایید کیفیت قیر گردیده و دارای تاییدیه استاندارد بین المللی 14001و ایزو  9001استاندارد ایزو   
SGS می باشد. 

ای تیره و هیدروکربنیای به رنگ سیاه تا قهوهقیر ماده  hc  است. قیر کاربردهای فراوانی دارد که به مهمترین آن ها از

ه استفاده از قیر در عایق کاری و ساخت آسفالت می توان اشاره کردجمل . 

شود. کاربرد مهم قیر به قیر در دمای محیط، جامد است اما با افزایش دما، به حالت خمیری در آمده و پس از آن مایع می

 :علت وجود دو خاصیت مهم این ماده است

 نفوذ ناپذیری در برابر آب (۱
 چسبندگی (۲

رانواع قی  

 قیر نفتی و قیر طبیعی︎▪
 قیر دمیده︎▪

 قیر مخلوط یا محلول︎▪
 قیر ترینیداد︎▪

 قیرابه︎▪

درصد از قیر تولیدی مورد  ۹۰رود. در حوزه راهسازی، حدود کاری به کار میسازی و عایقاغلب قیر در دو حوزه راه

دهددرصد از مصرف قیر را به خود اختصاص می ۱۰کاری، تنها  گیرد و مصارف عایقاستفاده قرار می . 

شودو سرویس های بهداشتی استفاده می  هاها، کف حمامبندی بام کاری نیز از قیر به طور معمول برای عایقدر عایق . 

الیاف گونی  شود.دهند که به آن قیرگونی گفته میبرای تثبیت قیر، آن را همراه با گونی چتایی )کنفی( مورد استفاده قرار می

کنندرا دارند و قیر را در محل خود تثبیت می قیر کننده نقش مسلح . 

https://kharazmsaze.com/wholesale-construction-bitumen/


ارائه … های تجاری از قبیل: ایزوگام، مشما قیری، مقوا قیری و  محصوالتی همچون مقوای قیری یا نمد قیری که با نام

ین به کف ساختمان، از بلوکاژ یا ماکادم شوند نیز کاربردی شبیه به قیرگونی دارند. برای جلوگیری از نفوذ رطوبت زممی

شوداستفاده می . 
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 [caption/]قیمت قیر بشکه ای پاسارگاد

  

  

 قیمت قیر بشکه ای در تهران
و یا میزان عرضه وکیو باتوم در بورس قیمت فروش قیر بشکه ای، به عوامل مختلفی از جمله میزان عرضه قیر در بورس 

 .و میزان تقاضا برای خرید قیر و در نتیجه قیمت فروش قیر بشکه ای، از طریق رقابت مشخص می شود

 .قیمت قیر بشکه ای، به قیمت قیر در بورس کاال و همچنین قیمت بشکه به اضافه مالیات بر ارزش افزوده را شامل می شود

طه متخصصان خود، محصوالت قیر را از تولیدکنندگانی بدست می آورد که از قوانین شرکت خوارزم سازه به واس

 .استاندارد جهانی پیروی می کنند

 .شرکت خوارزم سازه با به حداقل رساندن هزینه های حمل و نقل در جهت کسب رضایت مشتریان خود تالش می نماید



رفتن عوامل مختلف، کارشناسان خوارزم سازه آماده ارائه مشاوره به دلیل پیچیدگی خرید قیر با کیفیت و خالص و در نظر گ

 .و خرید به صرفه برای مشتریان خود می باشند

مشتریان و خریداران محترم، جهت کسب اطمینان پیش از خرید و مرکز فروش قیر و قیرگونی در تهران، می توانند از 

 .طریق مشاوره با کارشناسان مجموعه خوارزم سازه، از مشخصات فنی هر محصول آگاهی الزم را پیدا نمایند

 قیمت قیر بشکه ای پاسارگاد
▪︎ 100/120تا  30/40قیر نفوذی با نفوذ پذیری   

▪︎ 1.06- 1.01چگالی   
▪︎ 250فلش پوینت حداقل   

▪︎ درجه سانتی گراد 56-49درجه نرمینگی   

به قیمت درب کارخانه ۶۰۷۰خرید قیر بشکه ای   
خود را به می باشد. هنگامی که سطوح  ۶۰/۷۰بدون شک بهترین قیر از نظر چسبندگی بر روی سیمان، قیر شل یا همان 

دهیم، بهتر است که اولین الیه قیری که بر سطح سیمانی می چسبد   خصوص در مناطق سردسیر قیرگونی دو الیه انجام می

 .از نوع قیر شل باشد تا گونی را محکم بر سطح نگه دارد

کیب شود. چرا که قیر نیز به تنهایی در صنعت ساختمان استفاده نشده و می بایست با قیر شل تر ۹۰/۱۵قیر سفت یا همان 

سفت مذاب پس از سرد شدن به شدت خاصیت شکنندگی پیدا می کند و پس از اجرای قیرگونی فقط با قیر سفت، این قیر 

ورود آب به سطح ایجاد می کند  ترک خورده و منافذی را جهت . 

ا در الیه های باالیی قیرگونی در نتیجه بهتر است تا قیر سفت به همراه قیر شل مصرف گردد تا خاصیت نفوذ ناپذیری ر

گیرایی بیشتری داشته باشد ایجاد کند. البته برای الیه آخر یا الیه باالیی ترین الیه، قیرسفت بیشتری باید استفاده کرد تا . 

مناطق با توجه به آب و هوای منطقه کارایی دارد اما نکاتی  حد وسط شل و سفت است و در بیشتر ۸۵/۲قیر مخلوط یا همان 

همراه با آن استفاده  وجود دارد. برای مثال در مناطق خیلی گرم مانند جنوب کشور می بایست از قیر سفت  ر استفاده از آند

 .کرد تا قیر شره نکند و گیرایی خود را حفظ کند

  

 خرید قیر پاسارگاد
می باشد خوارزم سازه شرکت محصوالتازجمله مهمترین و پر متقاضی ترین  60/70همان گونه که اشاره شد، قیر شل  . 

این نوع از قیر به صورت عمده در صنایع ساختمان سازی و برای ایزوالسیون سطوح داخلی و خارجی ساختمان به کار 

می رود، به همین خاطر کیفیت مطلوب در این نوع از قیر اهمیت باالیی دارد و باعث جلوگیری از هزینه های تعمیر و 

ی شودبازسازی موضعی م . 

با توجه به بکارگیری آخرین فناوری های روز دنیا در امر پاالیش در برج های تقطیر، قیر شل ارائه شده دارای کیفیت 

 .بسیار باالیی بوده و این امر با آزمایش نوع قیر در آزمایشگاه های سراسر جهان قابل اثبات می باشد

شور های مصرف کننده زیر ارائه می شودخرید قیر پاسارگاد، بیشتر در بخش صادرات و بازار ک : 
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 کشور عربستان︎▪
 کشور گرجستان︎▪
 کشور عراق︎▪
 کشور ترکیه︎▪

 کشور افغانستان︎▪
 کشور پاکستان︎▪

 کشور هندوستان︎▪
 کشور تاجیکستان︎▪

نمونه  این کشور ها از بزرگترین مشتریان و مصرف کنندگان انواع قیر ایران می باشند. در این خصوص می توان بهترین

مرکز فروش  های قیر را در بازار این کشور ها با قیمت های بسیار مناسبی ارائه نمود. جهت اطالعات بیشتر و مشاوره و

 .می توانید با کارشناسان خوارزم سازه تماس حاصل فرمایید قیر و قیرگونی در تهران

  

 معرفی قیر شل

صدم  70تا  60درجه سانتیگراد نقطه نرمی و روان شدن آن می باشد و درجه نفوذ این قیر  56تا  49این گرید قیر در دمای 

در سوزن مارشال و شرایط آزمایشگاهی می باشدمیلی متر  . 

به شکل نرم و در هوای گرم نرم و اصطالحا شل می باشد، یکی از موارد استفاده قیر شل، چسباندن ایزوگام و  60.70قیر 

یا پوشش الیه اول قیرگونی به عنوان چسب روی سطح مورد نظر و یا استفاده در راهسازی به عنوان ساخت آسفالت می 

شدبا .  

مخازن طبیعی بزرگ قیر در بسیاری از نقاط جهان وجود دارند اما اغلب قیر تولید شده در جهان از روغن خام حاصل می 

 .شود

 ٪5استخراج قیر طبیعی هزینه بیشتری برای تولیدکنندگان دارد چرا که از تصفیه قیر پیچیده تر است. قیر طبیعی حاوی 

ها است که باید تصفیه شوند گوگرد، فلزات سنگین و سایر ناخالصی . 

 خرید اینترنتی قیر بشکه ای شل

پیدا کردن تأمین کننده ای است که متعهد به تحویل کاالی با کیفیت باشد، نخستین قدم برای خرید قیر بشکه ای و خرید قیر 

بزرگی برای کنترل این  پاسارگاد می باشد. جهت اطالع از کیفیت درجه نفوذ قیر، انتخاب دقیق پاالیشگاه های منطقه کمک

 .امر می نماید

قیمت فروش قیر بشکه ای، به عوامل مختلفی از جمله میزان عرضه قیر در بورس و یا میزان عرضه وکیو باتوم  

 .در بورس و میزان تقاضا برای خرید قیر و در نتیجه قیمت فروش قیر، از طریق رقابت مشخص می شود
و خرید قیر شل  قیمت قیرگونی در تهران  شرکت خوارزم سازه با به حداقل رساندن هزینه های حمل و نقل و 

می نماید در جهت کسب رضایت مشتریان خود تالش پاسارگاد . 
به دلیل پیچیدگی خرید قیر با کیفیت و خالص و در نظر گرفتن عوامل مختلف، کارشناسان خوارزم سازه آماده  

 .ارائه مشاوره و خرید به صرفه و خرید قیر پاسارگاد برای مشتریان خود می باشند
رزم سازه، می توانید هر درجه قیر دارای کاربردی خاص می باشد که با راهنمایی کارشناسان مجموعه خوا 

 .اطالعات بیشتری در مورد جزئیات آن کسب نمایید
خرید انواع قیر بشکه ای، خرید قیر پاسارگاد چنانچه به کسب اطالعات بیشتری در زمینه محصوالت ساختمانی و  

ه دارید و می خواهید سفارش خود را ثبت نمایید، می توانید از کارشناسان فروش مجموع ۶۰۷۰و خرید قیر 
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کمک گرفته و با آن ها تماس حاصل نمایید تا با کمک کارشناسان ما بهترین قیر را با کیفیت و قیمت  خوارزم سازه

 .مناسب انتخاب نمایید

  

[caption id="attachment_4834" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]خرید قیر پاسارگاد

  

 نمایندگی فروش انواع قیر

فروش عمده   شرکت خوارزم سازه، نمایندگی فروش قیر بشکه ای با کیفیت و استاندارد در تهران به قیمت روز کارخانه و

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

 کاربردهای قیر بشکه ای پاسارگاد

 قیر مناسب انواع مصارف و روکش آسفالت جاده ها و عایق سازی بنا ها
 قیر بشکه ای پاسارگاد جهت صادرات و فروش قیر صادراتی

ای قیرگونیکاربرد ه  

های فلزی برای جلوگیری از زنگ زدن و بسیاری  ها، پای ستونهای بهداشتی و آشپزخانهجهت عایق کاری كف سرویس

 .دیگر از موارد می توان از قیر بشکه ای پاسارگاد استفاده نمود
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 قیمت قیر بشکه ای امروز
الم قیمت روز قیر بشکه ای می توانید به سایت به دلیل نوسانات بازار و تغییر قیمت لحظه ای محصوالت، جهت استع

 .خوارزم سازه مراجعه کرده و یا با شماره های موجود تماس حاصل فرمایید

 قیمت قیر درب کارخانه
به دلیل وجود کیفیت های مختلف در بازار، قیمت قیر بشکه ای بسته به کیفیت آن دادای قیمت های متفاوتی می باشد. به 

می توانید با کارشناسان مجموعه خوارزم  فروش عمده قیر  همین خاطر جهت کسب اطالع از لیست قیمت قیر بشکه ای و

 .سازه مشاوره نمایید

 قیمت قیر بشکه ای پاسارگاد
)کارتنی( و لیست قیمت روز  10/20)سفت( ،  90/15)مخلوط( ،  85/25)شل( ،  60/70قیمت قیر بشکه ای پاسارگاد، قیر 

 :فروش قیر بشکه ای ساختمانی شامل

 قیمت قیر مخلوط بشکه ای︎▪
 قیمت قیر شل بشکه ای︎▪
 قیمت قیر سفت بشکه ای︎▪

 قیمت قیر بشکه ای صادراتی︎▪

شرکت های متفرقه موجود در بازار قیر  قیر بشکه ای شرکت خوارزم سازه دارای کیفیت باالتر از قیرهای تولید شده توسط

 .می باشد

قیر ماده اولیه تهیه آسفالت و تهیه عایق رطوبتی قیرگونی می باشد و هرچقدر کیفیت قیر استفاده شده در تولید آسفالت باالتر 

 .باشد، درنتیجه کیفیت و طول عمر آسفالت یا عایق قیرگونی تولید شده از قیر خالص بیشتر خواهد بود

ت قیر بشکه ای تهرانقیم  
از آنجایی که قیر می بایست به هنگام داغ و روان باشد تا مصرف گردد، برای روان کردن قیر می بایست به آن حرارت داد 

که این حرکت تنها در ظروف فلزی امکان پذیر می باشد و جهت بسته بندی قیر و استفاده از آن نیاز به بشکه های فلزی می 

 .باشد

یر برای صادرات مورد استفاده قرار می گیرند و با توجه به نیاز مشتری در ظرفیت های مختلف تولید می اکثر بشکه ق

کیلویی تشکیل می شود 210کیلویی و قیر بشکه  185کیلویی، قیر بشکه  150گردد که از قیر بشکه  . 

 قیمت قیر بشکه ای در کرج
جهت اطالع از قیمت قیر ساختمانی و عوامل موثر بر تعیین قیمت قیر ساختمانی و قیمت روز قیر ساختمانی و قیمت فروش 

 .و خرید قیر پاسارگاد با کارشناسان خوارزم سازه تماس حاصل فرمایید عمده قیر بشکه ای و قیمت قیرگونی در تهران

نامیده می شود، از حساسیت باالیی به  Construction Bitumen در صنعت عایقکاری، از قیر ساختمانی که در انگلیسی

 .جهت کیفیت قیرگونی انجام شده برخوردار می باشد
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سازی و آسفالت نیز باالتر می باشد و شرکت خوارزم سازه در جهت حفظ اهمیت کیفیت قیر ساختمانی از کیفیت قیر در راه

و بهبود کیفیت قیر بشکه ای و ساختمانی اقدام به فروش این محصول به صورت مستقیم و بدون واسطه و نیز بهترین قیمت 

 .قیر می نماید

با کارشناسان فروش مجموعه خوارزم خریداران و پیمانکاران محترم می توانند جهت استعالم قیمت روز قیر بشکه ای 

 .سازه تماس حاصل فرمایند

  

[caption id="attachment_4444" align="aligncenter" width="600"]

 
60.70قیر بشکه ای  [/caption] 

  

  

60.70بررسی کارایی قیر بشکه ای   
هوادهی وکیوم باتوم دربرج های خالء می می باشد، محصول تولید شده، به وجود آمده از  60.70قیر شل با نام اصلی قیر 

 .باشد

صدم میلی  70تا  60درجه سانتی گراد )نقطه نرمی( روان و جاری می شود و دارای درجه نفوذ  56تا  49قیرشل دردمای 

 .متر می باشد



و در درجه سانتی گراد تا حدودی روان است  40از نظر مشخصات ظاهری، قیر شل به شکل نرم و در هوای گرم حدود 

مواردی از جمله چسباندن ایزوگام و یا پوشش الیه اول قیرگونی به عنوان چسب روی سطح مورد نظر می باشد و اغلب از 

برای ساخت آسفالت استفاده می گردد 60.70قیر  . 

 به صورت عمده در صنایع ساختمان سازی به کار برده 60/70 ساختمان، قیر  برای ایزوالسیون سطوح داخلی و خارجی

می شود و به همین خاطر کیفیت مطلوب در این نوع از قیر اهمیت باالیی دارد وه این امر موجب جلوگیری از هزینه های 

 .تعمیر و بازسازی موضعی می شود

پرکاربرد ترین ماده  60/70قیر  استفاده می شود. 60/70پوشش از قیر   اغلب در ساخت آسفالت گرم مخلوط برای پایه ها و

د اولیه برای تمامی محصوالت قیر جایگزین استقیر و موا . 

با آزمایش نقطه نفوذ و نرم شدن مشخص می شوند. قیرهای درجه نفوذ خاصیت ترموپالستی دارند که باعث   60/70قیر 

  .می شود مواد در دمای باال نرم شوند و در دماهای پایین سخت شوند

رئولوژی ، دوام و دمای کاربرد قیر، این موارد دما / گرانروی مهم هنگام تعیین پارامترهای عملکرد مانند چسبندگی ، 

اکثر اوقات جهت تولید مخلوط آسفالت، امولسیون قیر، قیر برش خورده و قیر اصالح شده استفاده می  60/70است. قیر 

 .شود

مالتن ها مولکول های  هستند.مولکول های آسفالتین در حالل های معطر مانند تولوئن محلول هستند اما در هپتان نامحلول 

 .محلول در هپتان و کمتر معطر هستند

پس از ترک خوردن  60/70، قیر درجه خالص نفتی است که با تهویه هوای گرم از ته خال تولید می شود. قیر  60/70قیر 

 .و از بین بردن هیدروکربن، از باقی مانده روغن خام تولید می شود

، حاوی خاصیت گرمانرم است که موجب می گردد تا مواد در دمای باال نرم شوند و در  06/70رایج ترین درجه قیر، قیر 

 .دماهای پایین سخت گردند

۶۰/۷۰راهنمای خرید بهترین قیر   

شرکت سرزمین مطابق با استاندارد بین المللی تولید می شود. برای  60/70سرزمین قیر پاسارگاد تضمین می کند که قیر 

بسیار مهم است 60/70تأکید بر بسته بندی ایمن و به حداقل رساندن خطر آلودگی قیر قیر پاسارگاد  .  

با کیفیت باال به مشتریان و قیمت نناسب بدون واسطه، اطمینان آن ها را جلب  60/70شرکت خوارزم سازه با فروش قیر 

ینه داشته باشدکرده و همین امر موجب شده است تا مشتریان دائمی و سابقه درخشانی در این زم . 

خوارزم سازه به عنوان یکی از تامین کننده های برتر قیر در کشور، انواع قیر را با قیمت مناسب به مشتریان خود عرضه 

 .می نماید

هر درجه قیر دارای کاربردی خاص می باشد که با راهنمایی کارشناسان مجموعه خوارزم سازه، می توانید اطالعات 

ت آن کسب نماییدبیشتری در مورد جزئیا . 

  

  



جهت اطالع از بهترین قیمت قیر بشکه ای و قیمت قیر بشکه ای پاسارگاد و خرید قیر پاسارگاد با کارشناسان خوارزم 

 .تماس حاصل فرمایید  سازه

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 

  

 قیمت قیر مخلوط

دارید و می  قیر بشکه ای و خرید قیر پاسارگادچنانچه به کسب اطالعات بیشتری در زمینه محصوالت ساختمانی و به ویژه 

کمک گرفته و با آن ها تماس  مجموعه خوارزم سازهخواهید سفارش خود را ثبت نمایید، می توانید از کارشناسان فروش 

یر را با کیفیت و قیمت مناسب انتخاب نماییدحاصل نمایید تا با کمک کارشناسان ما بهترین ق . 

 نمایندگی فروش قیر بشکه ای

، نمایندگی نمایندگی فروش قیر بشکه ای با کیفیت و استاندارد در تهران و خرید قیر پاسارگاد به قیمت خوارزم سازهشرکت 

 ساله ۱۰ضمانت نامه ی و دارای روز کارخانه می باشد. تمامی خدمات ارائه شده توسط شرکت خوارزم سازه کامال تضمین

 .می باشند

  

 خالصه مطلب

قیر بشکه ای از جمله مواد تاثیر گذار در عایق سازی ساختمان می باشد، این قیر ها انواع مختلفی دارند که کارایی هر کدام 

 .از آن ها بسته به نوع آن ها متفاوت می باشد

ایزوگام آشنایی ندارید اقدام به برقراری تماس با شماره  به شما توصیه می کنیم در صورتی که با انواع مختلف 

 .درج شده در خوارزم سازه نمایید و اقدام به دیافت مشاوره از متخصصین خوارزم سازه نمایید
 .بعد از برقراری تماس و کسب مشورت می توانید اقدام به ثبت سفارش و دریافت محصول مورد نظر خود نمایید 
م سازه می توانید دست واسطه ها را از خرید خود کوتاه کنید و قیر بشکه ای را به قیمت شما با خرید از خوارز 

 .درب کارخانه خریداری نمایید
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