
ایزوگام پشم شیشه دلیجان، یکی از بهترین برندهای تولید و فروش انواع ایزوگام در کشور میباشد که در سازههای زیادی 

کشور وجود دارد که شما جهت خرید آن کنند. به همین دلیل امروزه نمایندگی ایزوگام پشم شیشه دلیجان در از آن استفاده می

توانید ما را در ادامه ها مراجعه کنید. حاال اگر به دنبال یک ایزوگام خوب هستید میتوانید به آنبه قیمت روز کارخانه می

 .مقاله همراهی کنید

کند تا کیفیت عالی های مختلفی بررسی میمحصوالت خود را بعد از تولید در آزمایشگاه کارخانه ایزوگام پشم شیشه دلیجان

ها را با خیال راحت بخرید و در ارتفاعات مختلف استفاده کنیدتوانید آنها را تضمین کند. به همین دلیل شما میآن . 

های رطوبتی است تبار و ماندگاری این عایقدهنده اعنشان ایزوگام پشم شیشه دلیجانسال پس از فروش  10البته ضمانت 

افزاید؛ بنابراین اگر شما قصد خرید محصول مذکور را ها میهای فویل آلومینیوم آن نیز بر عمر و کارایی آنکه روکش

یشه توانید به نمایندگی های معتبر از جمله شرکت خوارزم سازه مراجعه کنید یا به روش خرید مستقیم پشم شداشته باشید می

 .دلیجان از کارخانه اقدام نمایید

  

تماس  کارخانه ایزوگام پشم شیشه دلیجان با کارشناسان خوارزم سازه جهت اطالع از قیمت به روز ایزوگام های تولیدی

 حاصل فرمایید

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 

  

پشم شیشه دلیجان کارخانه ایزوگام  
های مسکونی، عمرانی، برای ساختمان های رطوبتی است که از آندر حال حاضر ایزوگام یکی از پر تقاضا ترین عایق

های تولیدکننده زیادی در این خصوص در کشور وجود دارند که هر کنند. به همین دلیل شرکترفاهی و غیره استفاده می

کنندا وارد بازار میها محصوالت جدیدی رکدام از آن کارخانه فعال در  400، یکی از کارخانه ایزوگام پشم شیشه دلیجان .

کندکشور است که محصوالت خود را با استانداردهای روز دنیا تولید می . 

در  کند.های استاندارد تولید میهای خود را با مواد اولیه مرغوبی مانند قیر دمیده درجه یک و الیافاین شرکت ایزوگام

کند. ضخامت ایزوگام پشم شیشه دلیجان ها حک میها عالمت استاندارد را روی همه رولنهایت نیز جهت تضمین کیفیت آن

 40ها باشد. بدین ترتیب وزن هر کدام از رولمتر و یک متر می 10به ترتیب  متر است که طول و عرض آنمیلی 4

باشدکیلوگرم می . 
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 [caption/]قیمت ایزوگام پشم شیشه دلیجان

  

های با کیفیت پشم شیشه دلیجانایزوگام  
های تولیدکننده انواع ایزوگام در کشور است که محصوالت کارخانه ایزوگام پشم شیشه دلیجان یکی از پیشروترین کارخانه

میکند.  خود را با استفاده از به روزترین دستگاههای روز دنیا تولید و بستهبندی و  قیمت نصب ایزوگام با ضمانت کتبی

استر، الیاف شیشه و غیره پلی محصوالت این کارخانه عالوه بر قیر اصالح شده با ترکیبات شیمیایی دیگری مانند الیاف

پذیر و تقویت شده های انعطافرا دارند. این استاندارد مربوط به ورق ۳۸۸۵اند و استاندارد ملی ایران به شماره ترکیب شده

باشندها میپذیری باالی آنهای رطوبتی سطوح هستند که گویای کیفیت و انعطافعایق . 

کند که قیمت ایزوگام پشم شیشه ود را در دو نوع فویل دار و بدون فویل تولید میکارخانه ایزوگام دلیجان محصوالت خ

باشند های فویل دار دلیجان عالوه بر این که عایق رطوبت میدلیجان فویل دار کمی بیشتر از نمونه بدون فول است. ایزوگام

کندها را گرم میآن این اشعه به داخل ساختمان کنند؛ زیرا نفوذها جلوگیری میخورشید به درون ساختمان uv از نفوذ اشعه . 

ها حک شده باشند؛ در غیر این ها توجه کنید تا بر روی همه آنهای دلیجان به عالمت استاندارد آنبه هنگام خرید ایزوگام

محصوالت خود  صورت کیفیت کاال شما تضمین نخواهند شد؛ زیرا افراد سودجو زیادی با سو استفاده از نام و برند دلیجان

ها را بخورید. البته در صورتی که فروشند که شما نباید فریب آنلوح با قیمت بسیار ارزان میرا به خریداران ساده

دهند؛ پذیری خود را به زودی در برابر گرما و سرما از دست میها را تهیه و نصب کنید استقامت و انعطافمحصوالت آن

ای است که در صورت نشست برف و باران به مدت طوالنی، باز پشم شیشه دلیجان به گونه اما در حالی که کیفیت ایزوگام

کنندها به ایزوگام دلیجان نفوذ نمیهم نیازی به پارو کردن نیست؛ زیرا هیچ کدام از آن . 
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 کاربردهای ایزوگام پشم شیشه دلیجان در ساخت و ساز

شود؛ بنابراین ها میها و کاهش عمر مفید آناعث خرابی ساختمانوجود رطوبت، برف و باران در همه مناطق کشور ب

های مختلف ها در بخشباشد که با نصب آنترین روش برای حل این مشکالت میها، بهترین و ارزاناستفاده از ایزوگام

را داشته باشند تا عمر و دوام ها باید استانداردهای الزم های رطوبتی و حرارتی ایجاد کنید. ایزوگامتوانید عایقساختمان می

ها استفاده کنید سال است که اگر شما به خوبی از آن 10ها حدود ها زیاد باشد. در حال حاضر عمر مفید این ایزوگامآن

تواند عمر مفید بیشتری داشته باشندمی . 

ها و دیوارهای ها را در سقفما نباید آنها مورد استفاده قرار بگیرند و حتتوانند در هر بخشی از ساختمانها میاین ایزوگام

آب و شیرآالت نیز استفاده کنید تا  کشیهای لولهتوانید در داخل حمام و در بخشبیرونی ساختمان نصب کنید. بلکه می

از ها برای استخرهای شنا گزینه خوبی است؛ زیرا چنین استفاده از ایزوگامرطوبت به داخل دیوار ساختمان نفوذ نکند. هم

تواند ساختمان را در برابر رطوبت و نم محافظت کند. البته به دلیل کند و مینشت آب در محیط اطراف استخر جلوگیری می

ها به عنوان عایق صدا نیز به کار اند در برخی از ساختمانها به روش اصولی و با علم مهندسی تولید شدهاین که این ایزوگام

های خاص یک ساختمان و در شهرهای شلوغ که ترافیک سنگینی وجود دارد مورد بخش توانند درشوند و میبرده می

 .استفاده قرار بگیرند

  

 نحوه شناسایی ایزوگام پشم شیشه دلیجان استاندارد
استر، اتیلن یا پودر معدنی، بافت پلیکنند. الیه پلیمعموال ایزوگام پشم شیشه استاندارد را در چند الیه مختلف ایجاد می

ها است؛ اما ضخامت خود ایزوگام میکرون از جمله آن 16تیشوی عالی و درجه یک و فویل آلومینیومی با ضخامت 

میتواند متفاوت باشد؛ زیرا تولیدکنندگان ایزوگام آن را برحسب نیاز خریداران خود ایجاد میکند. شما نمونههای مختلف 

 .مشاهده کنید را میتوانید در خدمات ساختمانی خوارزم سازه بهترین برند ایزوگام دلیجان

کیفیت چسبندگی و های بیشوند اما شکنندگی ندارند. در حالی که ایزوگامهای استاندارد در دمای منفی، منقبض میایزوگام

دهندا از دست میمقاومت خود را به سرعت در برابر تغییرات آب و هو . 
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 [caption/]نمایندگی ایزوگام پشم شیشه دلیجان

  

 صادرات انواع ایزوگام پشم شیشه دلیجان
های روز ترین تکنولوژیپیشرفتههای خود را مطابق با کارخانه ایزوگام پشم شیشه دلیجان تجهیزات طراحی و تولید ایزوگام

دنیا تهیه کرده است؛ بنابراین تمام محصوالت آن با پیشتازان ایزوگام اروپا همگام هستند. به همین دلیل این کارخانه از 

ها با توجه به موقعیت آب و هوایی خود سفارش خرید های زیادی دارد که هر کدام از این آنکشورهای خارجی مشتری

های دهند. این شرکت نیز محصوالت خود را در کمترین زمان ممکن در اختیار مشتریشیشه دلیجان را می ایزوگام پشم

دهد. کشورهای بحرین، قطر، سوریه، لبنان، عراق، ترکیه، ترکمنستان و غیره از جمله این کشورها هستندخود قرار می . 

وساز کشور هستند که این کارخانه را در حوزه صنعت ساخت البته الزم به ذکر است که تمام کارکنان این شرکت از فعاالن

شوند تا کیفیت می های دلیجان بعد از تولید، آزمایشکنند. تمام ایزوگامجهت توسعه و گسترش روز افزون جهانی هدایت می

و گواهی استاندارد به  نامه معتبرهای خود را با بیمهها مورد بررسی قرار بگیرند. هر چند که این شرکت تمام ایزوگامآن

کند؛ اما شما باز هم باید به نشان استاندارد آن توجه کنید و به هنگام خرید گواهی استاندارد را از مشتریان خود عرضه می

 .فروشندگان آن بخواهید

  

 نمایندگی عرضه و فروش مستقیم ایزوگام پشم شیشه دلیجان



ر بسیار پر رونق شده است و برای همین برخی از سودجویان با قیمت امروزه بازار فروش و پخش عمده ایزوگام، در کشو

کنند؛ بنابراین برای این که شما در دام این شیادان نیافتید، جهت کیفیت خود را وارد بازار میتری کاالهای بیبسیار ارزان

ریداری کنید. معموال این ها را ختهیه ایزوگام اصل به نمایندگی های فروش مراجعه کنید و محصوالت با کیفیت آن

ها به صورت مستقیم از کارخانه دلیجان تهیه کنند و تمام محصوالت آنها، زیر نظر کارخانه اصلی کار مینمایندگی

ها را به قیمت توانید ایزوگامها میشوند؛ بنابراین ضمن خرید محصوالت باکیفیت پشم شیشه دلیجان با حذف واسطهمی

تری بخریدارزان . 

در کشور خدمات پس از فروش زیادی را ارائه میدهد و میتواند شما را در نصب  نمایندگی ایزوگام دلیجان تهران

ها مهم است و در صورتی که اگر نصاب نتواند آن را به ها به اندازه تولید آنها کمک کند؛ زیرا نصب ایزوگامایزوگام

های جوی مقاوم نخواهد بوددرستی نصب کند، آنگاه در برابر ناپایداری . 

ها را برای ها فروش آن بخواهید که ایزوگامع محصوالت ایزوگام دلیجان از نمایندگیبنابراین بهتر است به هنگام خرید انوا

های شما باشند تا عالوه بر تضمین توانند مشاوران خوبی برای انتخاب نوع و تعداد ایزوگامها میشما نصب کنند. همچنین آن

های شما را کاهش بدهندکیفیت کاال، هزینه . 

  

درجه یک پشم شیشههای نصب آسان ایزوگام  
ها است. این مرحله از کار به دلیل این که ایزوگام های مهم استفاده از ایزوگام، نصب آندانید یکی از قسمتگونه که میهمان

ها باید به شود باید افراد متخصص این کار را انجام دهند. زیرا نصب ایزوگامدر سطوح عمودی، افقی و مایل نصب می

ها به داخل ساختمان نفوذ کند. در غیر این صورت، هر چند ها درز نباشد تا رطوبت از میان آنبین آنای باشد که گونه

ایزوگام شما بهترین محصول کشور باشد رطوبت از میان درزها به داخل ساختمان نفوذ خواهد کرد. بنابراین بسیار مهم 

ای بسپاریداست که کار نصب ایزوگام را به دست افراد حرفه . 

  

های پشم شیشه دلیجان قیمت روز ایزوگام  
تواند متفاوت باشد؛ زیرا هر کدام از محصوالت این های مختلف آن میقیمت ایزوگام پشم شیشه دلیجان با توجه به مدل

گام شوند؛ بنابراین اگر شما قصد خرید ایزوگذاری میها قیمتهای متفاوتی دارند که با توجه به آنکارخانه کیفیت و ویژگی

یکی از  خوارزم سازهتوانید به نمایندگی فروش آن مراجعه کنید که پشم شیشه دلیجان به قیمت روز را داشته باشید می

توانید انتخاب ها میترین نمایندگان فروش ایزوگام دلیجان است. شما با مشورت کردن کارشناسان فروش این نمایندگیفعال

بته خوب است بدانید که این نمایندگی فروش محصوالت ایزوگام دلیجان، آنها را به ای داشته باشید. الدرست و کم هزینه

صورت عمده و جزیی میفروشند. شما در صورت سفارش خرید عمده، میتوانید آنها را به قیمت خرید مستقیم پشم شیشه 

 .تهیه کنید قیمت رول ایزوگام عمده درب کارخانه  دلیجان و
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 [caption/]کارخانه ایزوگام پشم شیشه دلیجان

  

 کارخانه ایزوگام پشم شیشه دلیجان
های متفاوت در بازار، انتخاب بهترین فروشنده ایزوگام پشم شیشه کار های زیاد با قیمتمعموال به دلیل وجود فروشنده

توانند از فروشگاه آنالین مصالح ساختمانی های خرید ایزوگام هستند میی است. کسانی که به دنبال بهترین روشسخت

باشد که محصوالت خود را به های فروش ایزوگام میخوارزم سازه استفاده کنند. این شرکت یکی از معتبرترین شرکت

لح ساختمانی خوارزم سازه بسیار سریع است و در کند. خدمات پست و ارسال مصاصورت عمده و جزیی عرضه می

جویی کنیدتوانید در زمان و هزینه خود صرفهکند. به همین جهت میها را ارسال میکمترین زمان ممکن آن . 

 نمایندگی ایزوگام پشم شیشه دلیجان

شرایطی بسیار ایده آل را در  مجری و نمایندگی فروش انواع عایق های رطوبتی در کشور به عنوان خوارزم سازه شرکت

به  حوزه فروش انواع ایزوگام پشت بام با قیمت هایی فوق العاده مناسب  و نیز ارزان ترین قیمت ایزوگام دلیجان در تهران

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

برای خرید مطمئن با قیمت مناسب کامل در خصوص قیمت ایزوگام پشم شیشه اصل و نحوه خرید ایزوگام بهترین گزینه 

  .است

  

https://kharazmsaze.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%84%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/


 خالصه مطلب

ایزوگام پشم شیشه دلیجان یکی از کارخانه های مطرح و معتبر در زمینه تولید ایزوگام پشم شیشه ای می باشد، پشم شیشه از 

 .جمله موادی است که در فرایند تولید ایزوگام یا همان عایق رطوبتی کاربرد دارد

زوگام پشم شیشه دلیجان را داشته باشید می توانید برای انجام خرید خود اقدام به مراجعه به اگر قصد خرید عمده ای 

وبسایت خوارزم سازه نمایید و پس از برقراری تماس و ارتباط با مشاورین خوارزم سازه اقدام به ثبت سفارش 

 .خود نمایید
افزوده آن ها خریدی ارزان تر را برای شما خرید از خوارزم سازه می تواند با حذف واسطه ها و هزینه های  

 .عزیزان رقم بزند

قیمت به روز ایزوگام های تولیدی ، لیست قیمت + سفارش خرید مستقیم و نیز ایزوگام پشم شیشه دلیجانجهت اطالع از 

تماس حاصل فرمایید خوارزم سازهبا کارشناسان  در کارخانجان شهرستان دلیجان  

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 
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