
قیر پاسارگاد یکی از بهترین قیر های موجود در بازار می باشد که به دلیل کیفیت مناسب خریداران بسیار زیادی دارد، این 

کارخانه انواع مختلف قیر را بسته به نیاز مشتری تولید و به بازار ارائه می دهد، از همین جهت اطالع از لیست قیمت قیر  

و ...   60/70اهمیت بسیار باالیی می باشد. امروزه از این برند محصوالتی اعم از قیر شل، قیر پاسارگاد قبل از خرید دارای 

پاسارگاد، قیمت قیر شل   60/70در بازار موجود می باشد که همین مسئله موجب شده است تا در ادامه به بررسی قیمت 

یق از قیمت انواع مختلف این محصول مطلع سازیمپاسارگاد و قیمت قیر بشکه ای پاسارگاد بپردازیم تا شما را به طور دق . 

قیمت قیر پاسارگاد به قیمت درب کارخانه و به صورت مستقیم را می توانید از کارشناسان خوارزم سازه استعالم بگیرید و  

 در صورت نیاز به خرید اقدام به ثبت سفارش در همین شرکت مصالح ساختمانی نمایید، برای ثبت سفارش خود در این

تماس حاصل فرمایید و بعد از استفاده  09124712355شرکت کافیست تا بعد از ورود به وبسایت خوارزم سازه با شماره 

 .از مشاوره کارشناسان خوارزم سازه در صورت نیاز اقدام به ثبت سفارش نمایید

 معرفی قیر پاسارگاد 
در حال فعالیت  1382قیر شناخته می شود که از سال  قیر پاسارگاد یکی از بهترین و خوش سابقه ترین برند های تولیدی

ملیون تن   4خط تولید در شازند، تهران، مرکزی، آبادان، تبریز و شیراز در حال تولید قیر به میزان  6است، این کارخانه با 

قیر جمهوری در سال می باشد، عالوه بر این حضور فعال این کارخانه در زمینه صادرات موجب شده تا نیمی از صادرات 

 .اسالمی ایران توسط این کارخانه صورت بگیرد

این کارخانه بسته به نیاز مشتریان و خریداران گرامی در انواع مختلفی قیر تولید و به بازار ارائه می دهد، عالوه بر این 

 .مشتریان برای تامین نیاز خود می توانند به دو صورت عمده و جزء اقدام به خریداری قیر نمایند

 

 انواع قیر پاسارگاد 



همانطور که پیش تر ذکر شد کارخانه قیر پاسارگاد محصوالت خود را در انواع مختلفی به بازار ارائه میدهد؛ امروزه قیر 

ها در بخش های مختلفی بسته به نیاز مشتریان به بازار ارائه می شود، در ادامه به بررسی انواع مختلف قیر پاسارگاد 

اهیم پرداختموجود در بازار خو : 

 قیر شل پاسارگاد  •

قیر شل همانطور که از نام آن پیداست نوعی از قیر است که برای روان شدن نیازی به حرارت باال ندارد و نسبت به الباقی  

 .قیر ها با درجه حرارت پایین تری ذوب خواهد شد

 قیر مخلوط پاسارگاد •

بازار ارائه می شود قیر مخلوط می باشد، این نوع ااز قیر به علت   نوع دیگری از قیر که توسط کارخانه پاسارگاد تولید و به

 .کاربردی که در عایق سازی و راهسازی و شهرسازی دارد از انحالل دو نوع مختلف قیر به دست می آید

 قیر بشکه ای پاسارگاد   •

لید این کارخانه به صورت  فروش کارخانه پاسارگاد عمدتا به صورت عمده بوده و همین مسئله موجب شده تا حجمی از تو

 .قیر بشکه ای به دست مصرف کنندگان و مشتریان برسد

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

 لیست قیمت قیر پاسارگاد امروز 
پاسارگاد به عنوان تولید کننده قیر انواع محصوالت تولیدی خود را که قیر های مختلفی هستند را به صورت بشکه ای و در  

پاسارگاد خواهیم پرداختقیمت هایی مختلف با نوسان پایین به بازار ارائه می دهند در ادامه به بررسی لیسن قیمت قیر  : 

 قیمت مقدار نوع
کیلویی 190بشکه   مخلوط  تومان 1/980/000 

کیلویی 190بشکه   شل  تومان 1/960/000 
کیلویی 190بشکه  سفت   تومان 2/050/000 
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پاسارگاد  60/70قیمت قیر    
در مواردی   60/70پاسارگاد است، قیر شل یا یکی از پر کاربرد ترین انواع قیر تولیدی توسط کارخانه  60/70قیر شل یا 

اعم از مخلوط آسفالت، امولسیون قیر، قیر برش خورده و ... کاربرد دارد؛ این نوع از قیر به دلیل کاربرد بسیار باالیی که  

یکی از   در ایزوالسیون ساختمان ها دارد همواره یکی از محبوب ترین قیر ها نزد مشتریان بوده و هست، برند پاسارگاد که

هم بوده و هست، در ادامه به   60/70باشد جزو بهترین تولید کنندگان قیر   ورمیانه میمطرح ترین تولید کنندگان قیر در خا 

پاسارگاد خواهیم پرداخت 60/70بررسی قیمت قیر  :  

 قیمت مقدار نوع
60/70شل یا  کیلویی 190بشکه    تومان 1/960/000 

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید برای کسب اطالع از نحوه ارتباط با پخش عمده قیر ساختمانی

 قیمت قیر پاسارگاد تابع چه مواردی می باشد؟ 

ساختمانی و غیر ساختمانی بسته به موارد متعددی مورد نوسان قرار  قیمت تمامی محصوالت موجود در بازار اعم از نوع 

رد تغییر قرار می گیرد، قیر به عنوان یک ماده اولیه هم از این قائده مستثنی نیست، و بسته به موارد زیر می تواند مو

 :بگیرد

  قیمت جهانی نفت •
 نوسانات بورس قیر •

  نوسانات تیراژ تولید کارخانه •
د برای کارخانه ها هزینه اولیه تولی •  
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 خرید قیر بشکه ای پاسارگاد به صورت مستقیم از کارخانه 

اصلی ترین دغدغه خریداران در زمان خرید هر کدام از مصالح ساختمانی ارتباط مستقیم با کارخانه و خرید به قیمت درب  

د قیر بشکه ای پاسارگاد داشته  کارخانه می باشد، از همین جهت در صورتی که از قیمت قیر اطالع کسب کردید و قصد خری

و با شماره 09124712355 تماس برقرار کنید و بعد از مشورت با   باشید می توانید با ورود به شرکت خوارزم سازه

 .کارشناسان خوارزم سازه اقدام به ثبت سفارش قیر بشکه پاسارگاد از این شرکت نمایید

ازه به عنوان یکی از قدیمی ترین و معتبر ترین نمایندگان تولید کننده های مصالح شرکت مصالح ساختمانی خوارزم س

ساختمانی در کشور در حال فعالیت می باشد، و شما می توانید محصول مورد نظر خود را به صورت عمده و جزء از این  

 .شرکت خریداری نمایید

 

 مرجع فروش قیر پاسارگاد 

نظر شناخت یک مرجع مناسب و معتبر برای خرید نهایی مهم ترین مسئله برای خریداران  همواره بعد از شناسایی قیر مورد

و مصرف کنندگان بوده و هست، اگر شما هم برای خرید قیر پاسارگاد به دنبال مرجعی معتبر و مطمئن هستید می توانید  

 .برای خرید به شرکت خوارزم سازه مراجعه نمایید

تعدادی را می توان یافت که اقدام به فروش قیر پاسارگاد و الباقی کارخانه ها می نمایند،   در حال حاضر مراجع زیاد و پر

 :اما طبعتا خریدار به دنبال گزینه ای خواهد رفت که بهترین شرایط را برای آن فراهم خواهد نمود

ی واسطه های از شما با خرید از خوارزم سازه به صورت مستقیم خرید خود را انجام خواهید داد و دست تمام •

 .خرید شما کوتاه خواهد بود
 .عالوه بر این خوارزم سازه تمامی محصوالت ساختمانی را به قیمت درب کارخانه به شما ارائه می دهد •
 .شما با خرید از شرکت مصالح ساختمانی خوارزم سازه از ضمانت اصالت کاال هم بهره مند خواهید شد  •

/


 .با ما در خوارزم سازه همراه باشید قیمت قیر بشکه ای برای کسب اطالع از

 خالصه مطلب

باشد، این کارخانه در انواع مختلفی برند پاسارگاد یکی از مطرح ترین کارخانه های تولید کننده قیر در سطح خاورمیانه می 

قیر تولید و به بازار ارائه می دهد، در این مطلب به بررسی قیمت قیر پاسارگاد در انواع مختلف پرداختیم و قیمت قیر های  

)شل(، مخلوط و سفت را به شما عزیزان ارائه کردیم 60/70 . 

الین قیمت این نوع از قیر هستید می توانید با برقراری تماس با  عالوه بر این در صورتی که عالقه مند به خرید و استعالم آن

با کارشناسان خوارزم سازه مشورت کرده و در صورت نیاز خرید خود را به قیمت درب   09124712355شماره تلفن 

 .کارخانه و بدون واسطه ثبت کنید 

 

https://kharazmsaze.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%82%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c/

	معرفی قیر پاسارگاد
	انواع قیر پاسارگاد
	لیست قیمت قیر پاسارگاد امروز
	قیمت قیر 60/70 پاسارگاد
	قیمت قیر پاسارگاد تابع چه مواردی می باشد؟
	خرید قیر بشکه ای پاسارگاد به صورت مستقیم از کارخانه
	مرجع فروش قیر پاسارگاد


