
با تولید باکیفیت ترین و پیشرفته ترین ایزوگام ها در انواع چهار الیه، بدون فویل یا ساده.  کارخانه ایزوگام جنت دلیجان

نقش مهمی را در صنعت ایزوگام ایفا کرده است. فروش محصوالت تولیدی این   فویل دار و همین طور دو الیه و طرح دار

برند در نمایندگی ایزوگام جنت دلیجان در تهران نام این ایزوگام چه به صورت پخش عمده و چه خرده فروشی انجام می 

با بهترین کیفیت و قیمت ممکن در بازار عرضه می شوند و  دلیجان ایزوگام جنت شود. تولیدات عرضه شده در کارخانه

 .موارد استفاده زیادی هم برای آن ها وجود دارد

  

هر یک از مشتریان قبل از هر گونه اقدامی برای خرید ایزوگام جنت دلیجان باید از اطالعاتی جزئی در رابطه با این 

با آن بدانند. کارشناسان حاضر در نمایندگی ایزوگام جنت دلیجان در  محصول ارزشمند و پرفروش مطلع شوند و در رابطه

تهران می توانند اطالعات زیادی در رابطه با این محصول تولیدی در کارخانه ای در شهرستان دلیجان را در اختیار 

 .مشتریان قرار دهند و آن ها را به سمت داشتن خریدی مطلوب و رضایت بخش هدایت و راهنمایی کنند

  

  

تماس  با کارشناسان خوارزم سازه برای خرید انواع محصوالت تولیدی در کارخانه ایزوگام جنت

 حاصل فرمایید

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 
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ایزوگام جنت دلیجان قیمت [/caption] 

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید برای اطالع از قیمت ایزوگام های ارائه شده در نمایندگی ایزوگام دلیجان در تهران

  

 آشنایی کلی با ایزوگام جنت دلیجان 
شهرستان دلیجان به نام مهد ایزوگام کشور در بین مردم شناخته می شود و شما می توانید در آن کارخانه های زیادی از 

 .ایزوگام را مشاهده کند

بهترین محصوالت تولید شده ی این کارخانه که توانسته نام خود را در لیست بهترین ها قرار دهد ایزوگام جنت  یکی از

 .دلیجان می باشد

ایزوگام دلیجان با تولید انواع ایزوگام های با کیفیت نام خود را در لیست ایزوگام های با کیفیت قرار دهد. ایزوگام دلیجان با 

یل دار، فاقد فویل یا ساده، چهار الیه، دو الیه و ایزوگام های زیبا و طرح دار که کیفیت آن ها بسیار تولید ایزوگام های فو

  .خوب می باشد در دسترسی شما مشتریان قرار داده است

همانطور که می دانید برای نصب ایزوگام شما به یک تیم نصب تخصصی نیاز دارید که اجرا ایزوگام را به صورت اسولی 

شما انجام دهد. عالوه بر اینکه پس از خرید برای شما ارسال می شود، دارای گروه های متخصصی می باشد که امور برای 

 .نصب ایزوگام را برای شما به صورت تخصصی انجام می دهند
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 انواع محصوالت تولیدی کارخانه ایزوگام جنت دلیجان 
د. همانطور که در مقاله خوانده اید ایزوگام دلیجان، ایزوگامی با در کارخانه ی دلیجان محصوالت بسیاری تولید می شو

کیفیت می باشد که شما به راحتی می توانید آن را سفارش دهید. محصولی که در حال حاضر شرکت دلیجان تولید می کند 

 .ایزوگام های طرح دار می باشد که با داشتن طرح های متنوع مورد استفاده شما قرار می گیرد

  

  

 تولید بهترین ایزوگام خودچسب در ایزوگام جنت 
همان طور که در باال ذکر کرده ایم شرکت دلیجان ایزوگام های مختلفی تولید می کند که نام یکی از آن ها ایزوگام خود 

بدون اینه چسب می باشد. همانطور که از نام این ایزوگام پیدا است ایزوگام خود چسب دارایی چسبی می باشد که شما بتوانید 

 .به ایزوگام حراارت دهید برای نصب آن، بتوانید آن را اجرا کنید
البته دقت داشته باشید که همین مسئله در کم تر شدن قیمت ایزوگام چسبی نیز مؤثر است. باید عرض کنیم که در تولید این 

انسانی جهت تولید آن به کار گرفته  محصول از ایزوگام جنت از بهترین مواد اولیه استفاده می شود و مجرب ترین نیروی

 .می شود

  

  

  

  

 ایزوگام طرح دار رنگی در ایزوگام جنت دلیجان

 .باید عرض کنیم که در کارخانه ایزوگام جنت عالوه بر کیفیت توجهی ویژه به ظاهر محصول نیز می شود

کارخانه حاصل این توجه استتولید انواع ایزوگام های رنگی توسط پرسنل خبره مشغول به کار در این  . 

محصولی که با قیمتی مناسب و کیفیت باال در بازار به فروش می رسد. از میان انواع ایزوگام های طرح دار می توان به 

 .ایزوگام هایی با طرح سنگی، چمنی، النه زنبوری و آجرنما اشاره کرد

استخرها هستید می توانید این محصول از ایزوگام جنت را از اگر در فکر عایق بندی رستوران ها، سرویس های بهداشتی و 

 .شرکت خوارزم سازه سفارش دهید



  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید برای اطالع از قیمت رول ایزوگام در برندهای مختلف

  

  

 صادرات ایزوگام با قیمتی مناسب

ایزوگام جنت دلیجان به عنوان یکی از محصوالت باکیفیت تولید شده در ایران توانسته در بازارهای جهانی فعال باشد و از 

 .قضا بسیار هم خوش درخشیده است

جنت دلیجان جهت صادرات به کشورهای زیادی از جمله گرجستان، انواع ایزوگام های تولیدی در کارخانه ایزوگام 

 .ارمنستان و ترکیه عرضه می شوند

 .در واقع، این برند شناخته شده توانسته با گرفتن مجوزهای الزم محصوالتش را به بازار جهانی ارائه کند

نت کشورهای زیادی متقاضی خرید و با توجه به عالی بودن کیفیت این محصول و مناسب بودن قیمت کارخانه ایزوگام ج

 .فروش این محصول هستند

 همین مسئله نشان دهنده استاندارد بودن و مرغوبیت کاالی ایرانی در رقابت با کاالهای خارجی است
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 [caption/]قیمت ایزوگام جنت دلیجان

  

ید ایزوگام جنتمزایای خر  

خرید این نوع ایزوگام با مزایای عالی برای شما همراه است. در میان مزایای مختلف خرید ایزوگام جنت می توان از 

 10مقاومت زیاد در مقابل نفوذ آب، قابل استفاده در هر وضع آب و هوایی، آسان بودن نصب، چسبندگی باال، ضمانت نامه 

اشتن نشان استاندارد ملی نام بردساله، بیمه نامه پنج ساله و د . 

  

 دفتر فروش ایزوگام جنت

مشتریانی که قصد خرید ایزوگام های دلیجان را دارند می توانند با خوارم سازه تماس گرفته و در مورد ایزوگام ها 

مشتریان را ثبت اطالعات مورد نیاز را کسب کرده و سفارش خودشان را ثببت کنند. خوارزم سازه عالوه بر اینکه سفارش 

می کنند محصوالت را برای آن ها ارسال می کند و با دارا بودن گروه های متخصص برای نصب ایزوگام امور عایق 

 .کاری شما را انجام می هند

  

 قیمت ایزوگام جنت دلیجان چقدر است؟



ایزوگام در طرح ها و انواع مختلف قیمت ایزوگام جنت دلیجان یکی از آن مواردی است که باید در زمان خرید این برند از 

 .از جمله ایزوگام چهار الیه، دو الیه، فویل دار، بدون فویل یا ساده به آن توجه کرد

قیمت ایزوگام جنت دلیجان در نمایندگی ایزوگام جنت دلیجان در تهران به دلیل فراهم شدن امکام خرید مستقیم برای مشتریان 

یان می توانند با پرداخت قیمتی عالی محصوالت این برند را خریداری فرمایندبسیار پایین و منطقی بوده و مشتر . 

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید لیست قیمت و کیفیت ایزوگام شرق مشهد برای اطالع از

  

  

 چه عواملی بر روی قیمت محصوالت کارخانه ایزوگام جنت دلیجان اثر دارند؟ 

در رابطه با قیمت محصوالت کارخانه ایزوگام جنت دلیجان باید عرض کنیم که عوامل بسیاری بر روی قیمت نهایی و 

 .قطعی ایزوگام جنت دلیجان اثر دارند

می توان به کیفیت و جنس ایزوگام تولیدی اشاره کرد. در واقع، بسته به این که ایزوگامی با کیفیت از میان این عوامل 

 .باالتری را خریداری کنید به مراتب باید قیمت باالتری را نیز برای آن پرداخت بفرمایید

ولیدی در کارخانه ایزوگام جنت این کیفیت بستگی به ضخامت ایزوگام و قیر و پلیمر مصرفی در زمان تولید انواع ایزوگام ت

 .دارد

از طرف دیگر، وزن محصوالت تولیدی در کارخانه ایزوگام جنت نیز از دیگر عواملی است که می تواند قیمت این 

 .محصول را باالتر یا پایین تر ببرد

  

 ادرس کارخانه ایزوگام جنت دلیجان

می باشند و مشتریانی که قصذ خرید از ایزوگامم دلیجان را  کارخانه های دلیجان در ارج از تهران مشغول تولید ایزوگام

دارند با ما تماس گرفته و سارش خودتان را ثبت کنید. خوارزم سازه به شما بهترین ایزوگام را که دارای باال ترین کیفیت 

  .می باشد را به مشتریان معرفی می کند

  

  

 مقایسه ایزوگام جنت دلیجان با دیگر ایزوگام ها
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ادعای برتر بودن ایزوگام جنت را داریم به دلیل ویژگی های خاص و منحصربه فرد این محصول در قیاس با دیگر  اگر

 .محصوالت تولیدی در کارخانجات ایزوگام شهرستان دلیجان است

جذب مرغوبیت مواد اولیه به کار رفته در تولید این محصول شناخته شده مانند پلیمر و به خصوص قیر خود دلیلی بر 

 .مشتریان جهت خرید و تهیه این محصول شناخته شده است

از طرف دیگر، مشتریان نیاز به خرید ایزوگامی دارند که مقاومت باالیی در برابر گرما و یا سرما داشته باشد و ایزوگام 

 .جنت این نیاز آن ها را به خوبی برآورده کرده است

در سرها داشته و آوازه خود را به شهرهای مختلف ایران رسانده است اینجاست که می توانیم بگوییم ایزوگان جنت سری . 

  

  

 نصب عایق رطوبتی جنت دلیجان با تیمی خبره در نمایندگی تهران 

نصب عایق رطوبتی جنت دلیجان یکی دیگر از خدماتی است که می توانید با باالترین کیفیت ممکن از تیم خبره نمایندگی 

کنیدفروش این محصول دریافت  . 

البته توجه داشته باشید که خدمات نصب ارائه شده در باالترین کیفیت ممکن خود بوده و تمامی نصاب ها تبحر الزم را در 

 .این زمینه دارند

در مورد هزینه دریافتی برای نصب این محصول نیز باید عرض کنیم که این هزینه در کمترین حد خود بوده و شما نیازی 

ی برای نصب انواع ایزوگام های تولیدی در کارخانه جنت از جمله ایزوگام چهار الیه، دو الیه، فویل به صرف هزینه زیاد

 .دار، ساده یا بدون فویل ندارید

  

 خالصه مطلب

در کشور ایزوگام های متفرقه و با کیفیت پایین بسیار زیاد شده و مشتریانی که قصد خرید ایزوگام را دارند، خوارزم سازه 

را با باال ترین کیفیت در اختیار شما قرار می دهد. مشتریانی که قصد دارند ایزوگام خریداری کنند می توانند از ایزوگام 

طریق تماس با ما سفارش خود را ثبت کنند. ایزوگام به دلیل داشتن نصب حساس باید توسط گروه نصاب متخصص انجام 

روه نصب را به نشانی ثبت شده اعزام می کنیمشود که ما بعد از اینکه سفارشتان را ثبت کرده ایم گ .  

  

با عایق های رطوبتی کارخانه ایزوگام جنت همراه با نصب و بدون نصب  جهت مشاوره خرید

 کارشناسان خوارزم سازه تماس حاصل فرمایید

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 
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