
که در اصل یک   یونولیت های ورقه ای یکی از بهترین عایق های ساختمانی برای گرما و صدا هستند، قیمت ورق یونولیت 

  فرآورده پتروشیمی محسوب می شود موجب شده تا این محصول جایگزین بسیار مناسبی برای بلوک های سیمانی باشد و 

رفته رفته در صنعت ساختمان به عنوان مناسب ترین گزینه در مسقف سازی منازل مورد استفاده قرار بگیرد. یونولیت های  

سانتی به بازار ارائه می شوند و از همین جهت در این مطلب   15سانتی و  5موجود در بازار مصالح ساختمانی در دو نوع 

سانتی را به صورت مفصل مورد بررسی قرار دهیم 10سانتی و  5قصد داریم تا به بررسی قیمت ورق یونولیت  . 

این ورقه های یونولیتی با ضخامت و ابعاد مختلفی توسط تولید کننده های مختلف به بازار ارائه می شوند که هر کدام از این 

برای ارائه این   تولید کننده ها بر اساس فرموالسیون به کار رفته و نوع محصول تولیدی خود قیمت به خصوصی را

 .محصول به بازار در نظر گرفته اند که در ادامه با لیستی کامل به بررسی قیمت انواع این محصول خواهیم پرداخت

 لیست قیمت ورق یونولیت 
اصلی ترین مورد تاثیر گذار در قیمت یونولیت ها ساختمانی ابعاد و ضخامت آن ها می باشد، واحد قیمت گذاری این 

اساس هر قالب و وابسته به اندازه آن مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه قیمت انواع این یونولیت ها را محصوالت برا 

 :در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد

 قیمت ابعاد   ضخامت
 تومان 55000 (200CM) * (100CM) (CM 1) یک سانتی متر
  تومان 85000 (200CM) * (100CM) (CM 2) دو سانتی متر
 تومان 110000 (200CM) * (100CM) (CM 3) سه سانتی متر
 تومان 160000 (200CM) * (100CM) (CM 5) پنج سانتی متر
 تومان 260000 (200CM) * (100CM) (CM 10) ده سانتی متر

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید جهت کسب اطالع از قیمت و شرایط خرید یونولیت کرومیت نسوز

 قیمت ورق یونولیت تابع چه مواردی می باشد؟
محصول است که در انواع مختلف می تواند در قیمت آن تاثیر بگذارد، تولید کنندگان یونولیست   به طور کلی ویژگی های این

بسته به نوع کاربری مد نظر خریدار محصوالت مختلفی را با ویژگی های مختلفی به بازار ارائه می دهند که در ادامه به  

داختبررسی ویژگی های تاثیر گذار محصول یونولیت در قیمت آن خواهیم پر : 

 ابعاد  •

همانطور که پیش تر ذکر شد یونولیت در ابعاد مختلفی به بازار ارائه می شود، قیمت این محصول بر اساس سایز هر واحد  

 .آن ممکن است متغیر باشد؛ چرا که واحد فروش یونولیت ورقه ای به صورت دانه ای در هر واحد می باشد

 تراکم یا چگالی  •

صورت مستقیم تاثیر فاحشی رو قیمت یونولیت ورقه ای داشته باشد تراکم محصول در هر  دومین موردی که می تواند به 

واحد است که می تواند به این صورت که هر قدر چگالی و تراکم ذرات باالتر باشد قیمت محصول در هر واحد هم باالتر 

 .خواهد بود 

 ضخامت  •
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فاکتور در ایجاد وجه تمایز برای ورقه های یونولیتی موجود در بازار شاید بتوان روی این موضوع تاکید کرد که مهم ترین 

ابعاد و مواد اولیه به کار رفته در محصول را دارد یکی  ضخامت این محصول می باشد، ضخامت که تاثیر مستقیمی روی 

 .از مواردی می باشد که قیمت ورق یونولیت تابع آن می باشد 

 

سانتی  5قیمت ورق یونولیت   
  5کلی دو نوع پر مصرف یونولیت در بازار مصالح ساختمانی وجود دارد که یکی از این دو نوع ورق یونولیتی  به طور

سانتی می باشد، به طور کلی اصلی ترین مورد تاثیر گذار بر قیمت یونولیت های سقفی همین ضخامت و    10سانتی متری و 

سانتی سقفی در سه تراکم مختلف خواهیم پرداخت  5تراکم محصول می باشد، در ادامه به بررسی قیمت یونولیت  : 

 قیمت تراکم  ابعاد   ضخامت
5CM (100CM) * (200CM) P8 50000 تومان 
5CM (100CM) * (200CM) P17 110000 تومان 
5CM (100CM) * (200CM) P21 148000 تومان 

 .از کارخانه با ما در خوارزم سازه همراه باشید جهت آشنایی با شرایط خرید مستقیم یونولیت فشرده

سانتی  10قیمت ورق یونولیت   
سانتی متری این ورقه ها می باشد،    10نوع دمی ورقه یونولیتی که کاربرد زیادی نسبت به الباقی ضخامت ها دارد نوع 

  10سانتی متری به مانند هر یونولیت دیگری تابع موارد ذکر شده می باشد، لیست قیمت یونولیت  10 قیمت ورق یونولیت 

تراکم مختلف به شرح زیر می باشد 3سانتی به در  : 
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 قیمت تراکم  ابعاد  ضخامت 
10CM (100CM) * (200CM) P8 96000 تومان 
10CM (100CM) * (200CM) P12 160000 تومان 
10CM (100CM) * (200CM) P17 190000 تومان 

 

 خرید مستقیم یونولیت ورقه ای به قیمت درب کارخانه 

محصول مورد نظر به قیمت درب کارخانه و عمده می باشد،  مهم ترین مورد برای خریداران حوزه مصالح ساختمانی خرید 

اما همین مسئله که برای خرید این محصول به کجا باید مراجعه کرد و قیمت یونولیت ورقه ای در چه مرجعی به قیمت درب  

 .کارخانه خواهد بود مردی است که در این بخش قصد داریم تا آن را مورد بررسی قرار دهیم

عنوان یکی از قدیمی ترین و معتبر ترین نماینده های تولید کنندگان مصالح ساختمانی در بازار ایران یکی خوارزم سازه به 

از بهترین گزینه ها برای خرید یونولیت ورقه ای به قیمت درب کارخانه می باشد، شما برای استفاده از خدمات مشاوره  

و ثبت سفارش خود می توانید با مراجعه به وبسایت خوارزم سازه اقدام به برقراری تماس با  کارشناسان خوارزم سازه

نمایید 09124712355شماره  . 

 .با ما در خوارزم سازه همراه باشید جهت کسب اطالع از لیست قیمت ارزانترین یونولیت سقفی

 انواع ورق یونولیت در صنعت ساختمان سازی 

امروز قیمت مناسب یونولیت دلیل مضائفی بر وزن کم این کاال برای استفاده زیاد آن در صنعت ساختمان سازی شده است،  

یت ورقه ای در بخش های مختلفی از ساختمان کاربرد دارد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداختیونول : 

/
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 یونولیت کرومیت نسوز •

این نوع از یونولیت بر اساس فرموالسیونی که دارد به کمک ماده پتروشیمی پلی استایرن به عمل می آید که همین مسئله  

آتش سوزی و حرارت بیش از حد حرارت مقاومت داشته باشد و جلوی آتش سوزی تا  موجب شده تا این فرآورده در مقابل 

 .حد بسیار باالیی بگیرد

 یونولیت سقفی •

یونولیت سقفی پر فروش ترین نوع این محصول می باشد که صرفا برای استفاده در سقف منازل در ابعاد به خصوص و  

 .محدودی به بازار ارائه می شود 

 یونولیت دیواری •

دیگری از یونولیت که در بازار وجود دارد نوع دیواری این محصول است که صرفا برای عایق سازی درجه دمای نوع 

 .هوا و صدا در دیوار منازل به کار می رود 

 خالصه مطلب

و در انواع مختلف پرداختیم، قیمت یونولیت ورقه ای وابسته به مواردی اعم از   قیمت ورق یونولیت در این مقاله به بررسی 

ضخامت، تراکم و ابعاد می باشد، این یونولیت ها به دلیل قیمت مناسبی که دارند یکی از بهترین گزینه ها برای عایق سازی 

سانتی می توانید با   5سانتی و   10یت سقف و دیوار های ساختمانی می باشند؛ شما برای کسب اطالع از قیمت ورق یونول

برقراری تماس با کارشناسان خوارزم سازه تماس بگیرید و در صورت نیاز بعد از مشاوره با کارشناسان اقدام به خرید 

 .محصول مورد نظر خود در حجم مورد نظر نمایید

تمانی خوارزم سازه می توانید این  عالوه بر این شما با اقدام به خرید ورق یونولیت ساختمانی از شرکت مصالح ساخ 

 .محصول را به قیمت درب کارخانه و بدون هیچ واسطه ای خریداری نمایید
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