
برای شما مشتریان عزیز انجام می  خرید توسط تیم خوارزم سازه با بهترین کیفیت و قیمت فروش و نصب ایزوگام در کرج

را بعد از  قیرگونی و ایزوگام در کرجشود. این تیم به عنوان نصاب ایزوگام در کرج کار قیرگونی و ایزوگام در کرج کار 

را برایتان انجام می دهد لیست قیمت ایزوگام با نصب کرجارائه  . 

تولید شده در کارخانجات  درجه یک ایزوگام های فروش و نصب ایزوگام در کرجاز جمله برندهای مورد استفاده جهت 

است دلیجان شهرستانایزوگام  . 

 سازه خوارزمو دیگر انواع عایق رطوبتی را از شرکت  دو الیه،فویل دارشما دوستان عزیز می توانید انواع ایزوگام 

 .خریداری کنید . کار نصب آن را نیز به تیم متبحر و حرفه ای خوارزم سازه بسپارید

تماس حاصل  جهت اطالع از قیمت انواع ایزوگام دلیجان و لیست قیمت ایزوگام با نصب کرج با کارشناسان خوارزم سازه

 .فرمایید

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 

  

 خرید ایزوگام کرج
فروش و نصب ایزوگام کرج در انواع ایزوگام های دوالیه، فویل دار و سایر انواع ایزوگام برای شما توسط تیم حرفه ای 

انجام می شود خوارزم سازه . 

تمای بگیرید تا تمامی خدمات فروش و نصب ایزوگام را با کیفیتی عالی و درجه یک  خوارزم سازهکافیست با شرکت 

 .دریافت کنید

  قیمت فروش و نصب ایزوگام در کرج
در رابطه با لیست قیمت ایزوگام با نصب در کرج باید عرض کنیم که قیمت فروش و نصب ایزوگام در کرج بستگی به 

رفی دارد. قیمت فروش و نصب ایزوگام بستگی مستقیمی به جنسی دارد که شما موارد مختلفی از جمله نوع ایزوگام مص

 .انتخاب کرده اید

را با بهترین قیمت برای شما انجام می  فروش و نصب ایزوگام در کرجاما اطمینان خاطر داشته باشید که تیم خوارزم سازه 

 .دهد
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 [caption/]نصب ایزوگام در کرج

  

  قیرگونی در شهر کرج با تیم خوارزم سازه

توجه داشته باشید که انجام قیرگونی جهت سرویس های داخل بنا از نصب ایزوگام بهتر است. فقط دقت کنید که قیرگونی 

 .انجام شده باید به وسیله مصالح و مواد درجه یک صورت بگیرد

موضوع این است که در صورت بروز کوچکترین کوتاهی در این زمینه باید در انتظار مشکالت بدی باشید. انجام علت این 

 .قیرگونی در شهر کرج به وسیله باکیفیت ترین مواد برای شما عزیزان صورت می گیرد

ازه به عنوان نصاب ایزوگام بعالوه، باید کف سازی و سیمان کاری مناسب هم قبل از عملیات نصب به وسیله تیم خوارزم س

 .در کرج انجام بگیرد

 .استفاده از قیرگونی جهت حمام، استخر، باغچه، سرویس های بهداشتنی و همین طور آب نماها بهترین گزینه است

  

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه نصب ایزوگام دلیجان
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  بهترین فصل برای خرید و نصب ایزوگام در کرج چه فصلی است؟

ل بهترین زمان جهت نصب احتماالً همچون بسیاری از مشتریان این سؤال نیز برای شما مطرح شده است که کدام فص

 .ایزوگام است و چه زمانی باید اقدام به خرید و نصب ایزوگام در کرج کرد

در واقع، بهترین فصل جهت خرید و نصب ایزوگام در کرج فصل تابستان است و این موضوع کامالً درست است. در 

هم در خدمتتان باشیمحقیقت، بهتر است شما در این فصل کار خرید ایزوگام را انجام دهید و ما  . 

در واقع، هوای گرم و خشک فصل تابستان می تواند رطوبت ناشی از بارش برف و باران را از بین ببرد. همین موضوع 

 .چسبندگی سطح ایزوگام را باال می برد و مانع از کنده شدن زود هنگام آن می شود

طوبتی به پشت بام می گردددر حقیقت، سطوح مرطوب و خیس پشت بام مانع خوب چسبیدن عایق ر . 

در صورت خوب نچسبیدن ایزوگام به سطح پشت بام شکاف هایی در بین الیه های ایزوگام به وجود می آید. این شکاف ها 

نتیجه ای به جز سست شدن دیوارها، نم زدگی فضای داخلی ساختمان و نفوذ رطوبت به داخل سقف منازل و دیگر اماکن را 

 .به دنبال ندارد

ته توجه داشته باشید که کار خرید و فروشالب می تواند در اولین روزهای فصل پاییز هم انجام  نصب ایزوگام در کرج . 

 .شود. اما بهترین زمان ممکن همچنان همان فصل تابستان است

نین نوع و همچ تیم نصاب ایزوگام در کرجالبته در این میان، نکته ای که باید مورد توجه قرار دهید حرفه ای بودن 

 .ایزوگامی است که جهت نصب انتخاب می کنید

با ارائه ایزوگام های درجه یک همچون انواع ایزوگام تولید شده در کارخانه های شهر دلیجان بهترین  شرکت خوارزم سازه

ی گیردنوع ایزوگام را خدمتتان ارائه می کند و حرفه ای ترین تیم نصاب ایزوگام در کرج را جهت این کار به خدمت م .   
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 [caption/]قیمت ایزوگام با نصب در کرج

  

  

  

  چند نکته کلیدی و مهم در رابطه با نصب ایزوگام

پس از گذشت  از آن جایی که ایزوگام کاالیی با کارایی در طوالنی مدت است و عدم رعایت برخی از موارد می تواند

 .سالیانی نه چندان طوالنی منجر به کاهش کارایی عایق رطوبتی شما گردد

  

  

  نحوه آماده سازی سطح جهت نصب ایزوگام

تیم نصاب ایزوگام در کرج که از طرف شرکت خوارزم سازه خدمت شما می رسند قبل از انجام عملیات نصب کلیه سطح 

کثیفی پاک می کنندمورد نظر را از گرد و خاک و هر گونه  . 



دقت داشته باشید که در صورتی که مکان مورد نظر جهت نصب ایزوگام پشت بام است لزوماً باید کلیه اشیاء خارجی از 

 .جمله کولر را از آن مکان خارج نمایید

خوارزم  انجام این کار جهت انجام یکدست کار و جهت جلوگیری از هر گونه مشکلی ضروری است. بعالوه، تیم حرفه ای

سازه حتماً چند الیه از ایزوگام را بر روی الیه های قبلی قرار می دهند تا بدین وسیله رطوبت و آب به هیچ وجه از این الیه 

 .ها نفوذ پیدا نکند

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید کارخانه ایزوگام در استان تهران جهت اطالع از قیمت خرید مستقیم از

  

  

  بهترین اماکن جهت نصب ایزوگام کجاست؟

دو الیه و دیگر ایزوگام های درجه یک دلیجان  خدمتتان بگوییم که بهترین مکان جهت نصب انواع ایزوگام فویل دار،

 .سطوحی است که از قبل آسفالت کاری و قیر اندود شده اند

علت این موضوع یکی شدن قیر از قبل کار شده با قیر موجود در ایزوگام است. در کلیه محیط های بتنی و سیمانی امکان 

 .نصب انواع عایق رطوبتی مقاوم و استاندارد وجود دارد

  

 قیمت ایزوگام با نصب در کرج

ه که از نمایندگی های معتبر و ارائه دهندگان خدمات شرکت خوارزم سازخرید مستقیم از کارخانه ایزوگام دلیجان از طریق 

نصب و فروش انواع ایزوگام، از جمله فروش و نصب ایزوگام در کرج می باشد. به همین جهت و به دلیل نوسانات موجود 

در بازار و تغییر قیمت لحظه ای، برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد بهترین ایزوگام دلیجان، مشاوره با کارشناسان و 

چنین استعالم قیمت روز، می توانید با شماره زیر تماس گرفته و یا از طریق وبسایتهم  .اقدام نمایید خوارزم سازه 

  

 نمایندگی نصب ایزوگام در کرج

شرایطی بسیار ایده  نمایندگی ایزوگام دلیجان تهران مجری و نمایندگی ایزوگام در کشور و به عنوان خوارزم سازه شرکت

ساله  15تا  10حوزه فروش انواع ایزوگام پشت بام با قیمت هایی فوق العاده مناسب به همراه ارائه گارانتی نامه آل را در 

جهت دریافت جزئیات کامل در خصوص قیمت ایزوگام اصل و  خوارزم سازه فراهم کرده است. ارتباط با کارشناسان مرکز

قیمت مناسب است نحوه خرید ایزوگام بهترین گزینه برای خرید مطمئن با . 

  

 خالصه مطلب
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خرید ایزوگام با کیفیت و نصب اصولی تاثیر بسیار زیادی روی کارایی این محصول دارد، به همین علت هم به شما توصیه 

می کنیم تا در صورتی که ساکت شهر کرج هستید توجه زیادی روی کیفیت ایزوگام خریداری شده و نحوه نصب آن داشته 

 .باشد

خرید عمده ایزوگام با کیفیت می توانید وارد وبسایت خوارزم سازه شوید و اقدام به برقراری تماس و شما برای   

 .ثبت سفارش خود کنید
 .انجام خرید ایزوگام از خوارزم سازه موجب حذف شدن واسطه ها و کاهش هزینه های خرید برای شما خواهد شد 

ید از خدمات نصب متخصصین این شرکت برای ایزوگام منزل عالوه بر این شما با خرید از خوارزم سازه می توان 

 .خود هم بهره مند شوید

تماس حاصل  جهت خرید و نصب انواع ایزوگام مرغوب و لیست قیمت ایزوگام با نصب کرج با کارشناسان خوارزم سازه

 .فرمایید

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 
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