
یکی از بهترین کارخانه های تولید ایزوگام در ایران است. کارخانه ای که با فروش  ایزوگام پشم شیشه ایران کارخانه

محصوالت خود به صورت پخش عمده و جزئی و با قیمت خرید مستقیم از طریق نمایندگی ایزوگام پشم شیشه ایران خدمت 

 .مشتریان عزیز است

خرید مستقیم محصوالت تولیدی از نمایندگی عایق رطوبتی پشم شیشه قیمت ایزوگام پشم شیشه  با توجه به فراهم بودن امکان

ایران بسیار مناسب تر و در سطحی پایین تر است. البته در این میان گارانتی و ضمانت فروش محصوالت هم از اهمیت 

به آن توجه خاصی مبذول می شود نایزوگام پشم شیشه ایرا باالیی برای مشتریان برخوردار است که در نمایندگی . 

از آن جایی که شما خریداران محترم قبل از هر اقدامی برای خرید محصول ایزوگام پشم شیشه از نمایندگی ایزوگام پشم 

شیشه نیاز به کسب اطالعاتی دقیق در رابطه با کیفیت اجناس، قیمت و غیره را دارید امکان مشورت و صحبت با تیمی 

صص در این رابطه برای شما عزیزان فراهم شده استکارشناس و متخ . 

 در صورت نیاز به اطالع از قیمت انواع محصوالت تولیدی در کارخانه ایزوگام پشم شیشه با کارشناسان خوارزم سازه
 .تماس حاصل فرمایید

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 

  

  

  معرفی شرکت ایزوگام پشم شیشه ایران
 .کارخانه پشم شیشه جزء بزرگترین و اولین تولید کننده انواع عایق های صوتی و حرارتی در کشور محسوب می شود

در واقع، این کارخانه نخستین تولید کننده در حوزه ساخت عایق های رطوبتی پیش ساخته است و به اسم تجاری ایزوگام پشم 

ران مشهور استشیشه در ای . 

ظرفیت آن برابر با دو تن در هر روز بود. البته این مقدار پس از گذشت مدت  1364در ابتدای تأسیس این کارخانه در سال 

تن در هر روز افزایش پیدا کرد 10زمانی چند به حدود  . 

ز جهت تولید انبوه ایزوگام پشم البته به تدریج و با بیشتر شدن تقاضا از طرف مشتریان کارخانه دیگری نیز در شهر شیرا

تأسیس شد  شیشه . 

کارخانه ایزوگام پشم شیشه با داشتن کادری بسیار مجرب و توانمند و همین طور استفاده از انواع دستگاه ها و ماشین آالت 

 .مجهز و مدرن سعی در تولید انواع عایق های رطوبتی با در نظر گرفتن نیازهای مشتریان خود را دارد

  

 کارخانه ایزوگام پشم شیشه ایران
همان گونه که در باال اشاره کردیم انواع محصوالت تولید شده در کارخانه ایزوگام پشم شیشه در گروه عایق های رطوبتی و 

 .همین طور عایق های صوتی و حرارتی قرار می گیرند
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  .در این بخش، سعی داریم انواع این محصوالت را خدمت شما نام ببریم

والتی همچون عایق لوله پیش ساخته، پانل سخت پشم شیشه، پشم شیشه پتویی یا رولی و همین طور پشم شیشه سفید محص

بدون رزین با توری سیمی جزء انواع عایق های صوتی و حرارتی تولید شده در کارخانه ایزوگام پشم شیشه باید 

فویل دار و ساده و ایزوسینگل را در رده انواع عایق های  محصوالتی از جمله ایزوپاستا، ایزوگام سنگ ریزه ای، ماسه ای،

 .رطوبتی تولید شده در این کارخانه قرار داد

  

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید برای اطالع از قیمت انواع ایزوگام طرح دار دلیجان

  

  

 la4 قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران

بحث قیمت از جمله موارد مهمی است که همواره مالک و معیار خریداران در زمان خرید انواع ایزوگام مصرفی است و 

کیفیت باال هستندهمه مشتریان به دنبال خرید محصولی با قیمتی مناسب و ارزان در عین داشتن  . 

در رابطه با قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که علی رغم باال بودن قیمت ایزوگام 

می توانید انواع محصوالت ایزوگام تولیدی کارخانه ایزوگام پشم شیشه را در این نمایندگی با قیمتی بسیار مناسب و ارزان 

 .پیدا کنید

طالع از قیمت ایزوگام پشم شیشه از جمله انواع ایزوگام های فویل دار، بدون فویل، چهار الیه و ساده در نمایندگی برای ا

ایزوگام پشم شیشه ایران می توانید از طریق تیم مشاوره متخصص حاضر در این مجموعه اقدام فرمایید تا اطالعات الزم را 

 .از آن ها دریافت کنید

  

بر قیمت عایق رطوبتی پشم شیشه عوامل تاثیر گذار   

باید عرض کنیم که عوامل مختلفی بر روی لیست قیمت ارائه شده در زمان خرید این محصول و قیمت ایزوگام پشم شیشه 

 .اصل اثر دارد

 در میان این عوامل می توان از مواردی همچون نوع و جنس نام برد که اثر زیادی بر روی قیمت تعریف شده برای این نوع

  .ایزوگام دارد
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 [caption/]نمایندگی ایزوگام پشم شیشه ایران

  

 نمایندگی ایزوگام پشم شیشه در تهران
ارائه می کندایزوگام پشم شیشه در شهرهای بسیاری نمایندگی داشته و بدین ترتیب خدمات خود را آسان تر به مشتریان  . 

نمایندگی هایی که تمام تالش خود را برای جلب رضایت مشتریان در سرتاسر کشور به خرج می دهند و در این زمینه از 

 .هیچ کوششی دریغ نمی کنند

بوده که با اعتبار و سابقه کاری چند ساله در  خوارزم سازهیکی از نمایندگی های فعال این ایزوگام در استان تهران شرکت 

 .خدمت مشتریان عزیز در تهران و شهرهای اطراف است

انواع ایزوگام های تولیدی در کارخانه ایزوگام پشم و شیشه از جمله ایزوگام فویل دار، تک الیه، چهارالیه، بدون فویل یا 

ر نمایندگی و همین طور عایق های دو الیه و یا پوشش شن و سنگریزه د LA4 ساده، چهار الیه، نانو، ایزوگام پشم شیشه

 .ایزوگام پشم شیشه ایران به فروش می رسند

  

  

  نصب انواع ایزوگام پشم شیشه ایران



نصب ایزوگام هم یکی از آن کارهای تخصصی است که نیاز به نیروهایی کارآزموده و حرفه ای دارد و کار هر کسی 

 .نیست

خرید و فروش و پخش عمده و جزئی انواع ایزوگام های باید عرض کنیم که نمایندگی ایزوگام پشم شیشه ایران به جز کار 

 .فویل دار، بدون فویل یا ساده، چهار الیه و دو الیه در زمینه نصب این ایزوگام ها نیز فعالیت دارد

برای نصب  نمایندگی ایزوگام پشم شیشه ایراندر واقع، شما مشتریان عزیز می توانید از تیم حرفه ای نصاب حاضر در 

نیداستفاده ک . 

 .البته دقت داشته باشید که این نصب همراه با گارانتی سرویس و تعمیر یک ساله محصول ایزوگام نصب شده است

موضوع مهم دیگر این که در صورت تمایل به نصب ایزوگام همراه با خرید از نمایندگی الزاماً باید مبلغ بیشتری را پرداخت 

 .کنید

  

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت اطالع از قیمت فروش عمده انواع ایزوگام زیر قیمت خرید

  

  

  

 مقایسه عایق ایزوگام پشم شیشه با دیگر ایزوگام ها

توان گفت که ایزوگام پشم شیشه یکی از بهترین ها در صنعت تولید ایزوگام است. دلیل این ادعا هم کیفیت به جرأت می 

 .بسیار باالی محصوالت تولیدی کارخانه ایزوگام پشم شیشه است

ار برده می محصوالتی که با بهترین مواد اولیه از جمله قیر و تیشو تهیه می شوند و نهایت دقت و تالش در تولید آن ها به ک

 .شود

 .چسبندگی و مقاومت باالی این برند از ایزوگام همواره قابل توجه بوده و در باالترین حد خود است

در نتیجه، اطمینان داشته باشید که با خرید و تهیه این برند از ایزوگام می توانید تا سال ها بدون هیچ نیازی به تعمیر و یا 

حمام و جاهای دیگر از منزل و یا محل کار خود استفاده کنید تعویض از آن برای دیوار، پشت بام، . 
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 la4[/caption] ایزوگام پشم شیشه ایران

  

  

  

 ویژگی های ایزوگام پشم شیشه

ایزوگام پشم شیشه نیاز به کسب اطالعاتی در رابطه  از آن جایی که شما مشتریان عزیز قبل از هر گونه اقدامی برای خرید

با ویژگی ها و مشخصات این محصول باکیفیت دارید در این بخش قصد ذکر مشخصات این ایزوگام تولیدی را برای شما 

 .داریم

یا پاالیشگاهی  از میان ویژگی های این نوع ایزوگام می توان به قیر به کار رفته در آن اشاره کرد که از نوع قیر پلیمری و

 .و در واقع در بهترین نوع قیر مصرفی است

میلی متر است 5/5الی  2از طرف دیگر ضخامت باالی محصوالت تولیدی این برند باال بوده و بین  . 

مورد دیگر به عنوان یکی از مهم ترین مشخصات و ویژگی های ایزوگام پشم شیشه کیفیت تیشو )ضخامت این تیشوها بین 

میلی متر است( و پلی استر سوزنی نبافته در آن است که می تواند نظر شما را به عنوان یک مشتری به خود  120الی  60

 .جلب کند



 قیمت ایزوگام پشم شیشه اصل

مجری و نمایندگی فروش انواع عایق های رطوبتی و ایزوگام پشم شیشه ایران در  به عنوان خوارزم سازه شرکت

ا در حوزه فروش انواع ایزوگام پشت بام با قیمت هایی فوق العاده مناسب به همراه ارائه شرایطی بسیار ایده آل ر کشور

جهت دریافت جزئیات کامل در  خوارزم سازهساله فراهم کرده است. ارتباط با کارشناسان مرکز  15تا  10گارانتی نامه 

خرید مطمئن با قیمت مناسب است خصوص قیمت ایزوگام پشم شیشه اصل و نحوه خرید ایزوگام بهترین گزینه برای . 

  

 خالصه مطلب

ایزوگام پشم شیشه یکی از جمله عایق های رطوبتی موجود در بازار می باشد که مشتریان بسیار زیادی دارد، یکی از 

 .می باشد LA4 کارخانه های تولیدی این نوع از محصول

نواحی مختلف تولید و به مشتریان ارائه می دهداین کارخانه ایزوگام پشم شیشه را با ضخامت های مختلف برای   . 
برای خرید این نوع از ایزوگام ها به صورت عمده و با بهترین قیمت می توانید به وبسایت خوارزم سازه مراجعه  

 .کنید و اقدام به ثبت سفارش خود نمایید
ل مد نظر خود را به کمتری با خرید از شرکت خوارزم سازه می توانید بدون پرداخت هزینه به واسطه ها محصو 

 .قیمت خریداری کنید

  

 تماس حاصل فرمایید برای دریافت مشاوره جهت خرید انواع عایق های تولیدی پشم شیشه با کارشناسان خوارزم سازه

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 
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