
از جمله مواد اولیه ای که برای عایق سازی ساختمان و محیط های ساختمانی کارآمد است قیر می باشد؛ قیر اصوال به  

صورت بشکه ای ارائه می شود و مصرف کنندگان می توانند بسته به نیاز خود حجم مشخصی از آن را خریداری نمایند؛ 

را دارید به شما توصیه می کنیم   در صورتی که ساکن شهر کرج هستید و قصد کسب اطالع از قیمت قیر بشکه ای در کرج

شیدبا ما و کارشناسان شرکت مصالح ساختمانی خوارزم سازه همراه با  . 

شما با خرید قیر بشکه ای در کرج از شرکت خوارزم سازه نیاز خود را به صورت مستقیم از سوی کارخانه تامین خواهد  

 .کرد که این مورد موجب کاهش هزینه های خرید شما و دسترسی آسان تر به محصول اصلی می باشد

 خرید قیر بشکه ای در کرج از درب کارخانه 
ی همواره به دنبال خرید نیاز خود از مراجعی هستند که محصول مورد نیاز آن ها را با بهترین خریداران مصالح ساختمان

قیمت با به مقرون به صرفه ترین هزینه به آن ها ارائه می دهد؛ این مورد در مورد قیر بشکه ای هم صدق می کند و  

اقدام به خرید محصول به قیمت درب کارخانه  خریداران ساکن کرج برای رفع نیاز خود و انجام خریده ترجیح می دهند تا 

 .نمایند

برای خرید قیر بشکه ای در کرج از درب کارخانه الزم است باید اقدام به برقراری ارتباط با مرجعی نمایید که به صورت  

ح ترین و مطمئن  مستقیم با تولید کننده در ارتباط است و محصول را دقیقا به هزینه درب کارخانه به شما ارائه می کند؛ مطر

ترین مرجع فروش قیر بشکه ای در کرج که محصوالت را به قیمت درب کارخانه به خریداران ارائه می دهد را می توان  

 .خوارزم سازه دانست

شما با خرید قیر بشکه ای از خوارزم سازه محصول مورد نیاز خود را به قیمت عمده درب کارخانه خریداری نمایید و از  

االی خریداری شده هم حداکثر اطمینان را داشته باشیدجهت اصالت ک . 

برای خرید قیر بشکه ای در کرج از سایت شرکت مصالح ساختمانی خوارزم سازه بعد از ورود به این سایت با سماره درج 

دهیدشده در سامانه می توانید با کارشناسان ارتباط برقرار نمایید و خرید خود را بعد از دریافت مشاوره انجام  . 

  

 .کلیک کنید و با ما در خوارزم سازه همراه باشید برای آشنایی با بهترین مرجع فروش و نصب ایزوگام در کرج
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 لیست قیمت قیر بشکه ای در کرج 
قیر هایی که می توان از آن ها برای عایق سازی منازل استفاده کرد انواع مختلفی اعم از قیر شل، قیر مخلوط و قیر 

کرج که از سوی  امولسیون دارد که به قطع قیمت هر کدام از این محصوالت متفاوت می باشد؛ لیست قیمت قیر بشکه ای در  

 :شرکت خوارزم سازه برای شما تامین خواهد شد به شرح زیر می باشد

 قیمت  وزن نوع قیر 
 تومان 1/800/000 190 قیر شل

 تومان 1/850/000 190 قیر مخلوط 
 تومان 1/850/000 220 قیر امولسیون
 تومان 150/000 17 قیر حلب شل

 تومان 155/000 17 قیر حلب مخلوط 

  

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید  برای کسب اطالع از بهترین مرجع پخش عمده قیر ساختمانی

  

 مراحل خرید قیر بشکه ای در کرج 

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


ن نیاز شرکت مصالح ساختمانی خوارزم  چنانچه برای عایق سازی ساختمان خود نیازمند خریداری قیر باشید و برای رفع ای

سازه را انتخاب کرده باشید تا امکان خرید به قیمت درب کارخانه برای شما وجود داشته باشد؛ برای تکمیل فرایند خرید خود 

 :باید طبق مراحل زیر اقدام نمایید

 .مراجعه نمایید KHARAZMSAZE.COM در مرحله اول به سایت خوارزم سازه به آدرس •
مرحله بعدی از میان محصوالت مختلف موجود در این سایت مناسب ترین محصول را برای خود انتخاب در  •

 .نمایید
در مرحله سوم با شماره درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید و بعد مشورت با مشاورین خوارزم سازه و   •

 .شناخت بهترین محصول اقدام به ثبت سفارش خود نمایید

  

بشکه ای کرج از خوارزم سازه مزایای خرید قیر   

در راستای حمایت از مشتری و کسب میزان باالتری از رضایت برای خریداران   شرکت مصالح ساختمانی خوارزم سازه

 :اقدام به ایجاد شرایط مناسبی برای خریداران کرده است که برخی از آن ها شامل موارد زیر می باشند

خوارزم سازه محصول مورد نظر خود را به قیمت درب کارخانه می توانید خریداری نماییدشما با خرید از  • . 
با خرید از خوارزم سازه تمامی واسطه ها میان شما و ارائه دهنده محصول حذف خواهد شد و شما از اصلی بودن  •

 .محصول ذکر شده اطمینان خواهید داشت
ورت خرید ایزوگام خدمات نصب ایزوگام و قیرگونی هم برای  عالوه بر این چه در صورت خرید قیر و چه در ص •

 .شما عزیزان )در صورت تمایل( ارائه می شود 

 

 خرید انواع قیر بشکه ای در کرج 

/


همانطور که پیش تر ذکر شد قیر در انواع مختلفی در صنعت ساختمان کاربرد دارد که هر نوع بیشتر در زمینه ای به  

مراجعه به خوارزم سازه می توانید خرید خود را از انواع این محصول انجام دهید اما   خصوص به کار می رود؛ شما با 

 .بهتر است تا قبل از انجام خرید انواع مختلف این محصول را شناسایی نمایید

 خرید قیر بشکه ای شل در کرج 

الباقی قیر های موجود در بازار  همانطور که از نام آن پیداست خاصیت روان بودن بیشتری نسبت به  60/70قیر شل یا قیر 

دارد؛ عالوه بر این قیر شل برای ذوب شدن و استفاده از آن برای عایق سازی نیاز به میزان حرارت کمتری دارد؛ عالوه  

بر این الزم به ذکر است که کاربرد اصلی قیر شل عایق سازی های ساختمانی و مصارف جاده ای مانند آسفالت خیابان ها 

 .می باشد

ید قیر بشکه ای مخلوط در کرج خر  

قیر مخلوط در اصل قیر سفتی می باشد که در طی فرایندی به خصوص با قیر شل مخلوط شده و صرفا جهت مصارف 

ساختمانی به مانند عایق سازی به فروش می رسد؛ مزیت استفاده از این نوع قیر عدم روان شدن راحت آن در حرارت باالی  

ای عایق سازی در مناطق گرمسیری می باشدطبیعی می باشد و بیشتر بر .  

 خرید قیر بشکه ای امولسیون در کرج 

این نوع از قیر در دمای عادی مایع می باشد و به نوعی این نوع از قیر را می توان روان ترین قیر موجود در بازار 

ست نامیده می شوددانست؛ این قیر به علت این که برای آب شدن نیازی به حرارت ندارد دوستدار محیط زی . 

  

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید قیمت قیر بشکه ای جهت کسب اطالع از

  

 خالصه مطلب

قیر یکی از بهترین مواد برای قیرگونی ساختمان می باشد؛ در صورتی که ساکن شهر کرج هستید و قصد قیرگونی ساختمان 

بهره مند   قیمت قیر بشکه ای در کرجخود را دارید می توانید با انجام خرید خود از خوارزم سازه از بهترین و پایین ترین 

اسطه ای قیر و تمامی محصوالت را به قیمت درب کارخانه به مشتریان خود  شوید؛ شرکت خوارزم سازه بدون وجود هیچ و

 .ارائه می دهد

برای خرید انواع قیر بشکه ای از خوارزم سازه کافیست به سایت این شرکت مراجعه نمایید و بعد از آن با شماره درج شده  

رش خود را ثبت کنیددر سایت تماس حاصل فرمایید و بعد از اخذ مشاوره و هزینه های خرید سفا  . 
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