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یونولیت های سقفی، یکی از بهترین یونولیت هایی هستند که افراد در ساختمان سازی از آن ها استفاده می 

کنند. افراد برای ساخت و ساز، به تعداد زیادی یونولیت سقفی نیاز دارد که به همین دلیل بهتر است تا آن ها 

د هستید، ممکن است سوال کنید که یونولیت را با قیمت ارزان تری خریداری نمایند. اگر شما هم جز این افرا

 بازار فروش یونولیت سقفی سقفی از کجا بخرم؟ شما عزیزان می توانید برای خرید یونولیت سقفی به

 .مراجعه کنید

اگر قصد خرید یونولیت سقفی را دارید، بهتر است که ابتدا با ویژگی ها و مزایای آن آشنا شوید. سپس به بازار 

سقفی مراجعه کرده و طبق نیاز خود یونولیت سقفی را تهیه نمایید. برای آشنایی کامل با این فروش یونولیت 

یونولیت، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه با این موضوع بدانید 

 .را به طور کامل و مفصل برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

  

 

  



 معرفی یونولیت سقفی

پیش از این که بخواهیم سوال شما مبنی بر یونولیت سقفی از کجا بخرم؟ را پاسخ دهیم، بهتر است که شما 

است که برای ساختن سقف های  عزیزان را با یونولیت سقفی آشنا کنیم. یونولیت سقفی، یکی از محصوالتی

ساختمان، می توانید از آن استفاده نمایید. در واقع، این یونولیت ها برای ساخت سقف های مختلفی اعم از: 

سقف های دال یک طرفه ) تیرچه های بلوک (، سقف های تیرچه سیمانی، سقف های فلزی ) کرومیت ( و.... 

سقفی همانند مکعب های مستطیلی شکل هستند و دارای ابعاد بسیار مناسب می باشند. ظاهر یونولیت های 

 .مختلفی می باشند

این یونولیت ها، در قسمت زیرین خود، شیارهایی دارند که این شیارها سبب می شوند تا فرایند گچ کاری 

ه این راحت تر انجام شود. الزم به ذکر است تا بدانید که یونولیت های سقفی دارای دو نوع کلی می باشند ک

دو نوع شامل: یونولیت سقفی روکش دار و یونولیت سقفی بدون روکش، هستند. زمانی که در یک ساختمان 

از یونولیت سقفی روکش دار استفاده شود، این یونولیت ها قابلیت رنگ آمیزی را نخواهند داش. اما، بلعکس 

این یونولیت ها به راحتی رنگ زمانی که در یک ساختمان از یونولیت سقفی بدون روکش استفاده شود، 

 .خواهند شد

  

  

 . ، بر روی لینک زیر کلیک کنیدفیبهترین نوع یونولیت سق برای آشنایی با

  

  

 مزایای استفاده از یونولیت سقفی

حال که به طور کامل با یونولیت سقفی آشنا شدید، بهتر است که با مزایای استفاده از آن و ویژگی های آن 

ازار فروش نیز آشنا شوید. فراموش نکنید که شما عزیزان با دانستن این ویژگی ها و مزایا، در هنگام خرید از ب

یونولیت سقفی، راحت تر محصول مورد نظر خود را انتخاب می کنید. برخی از مهم ترین ویژگی ها و مزایای 

 :استفاده از یونولیت سقفی، شامل موارد زیر می باشند

  یونولیت سقفی، عایق صوتی، گرمایشی و سرمایشی است و برای فصل های گرم و سرد سال بسیار

 .مناسب می باشد

  نوع از یونولیت در برابر آتش سوزی، بسیار مقاوم می باشداین. 

 یونولیت سقفی، هیچ گونه رطوبتی را جذب نمی کند. 
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 این نوع از یونولیت، در برابر رشد باکتری و سایر آلودگی ها، بسیار مقاوم است. 

 ین سازه یونولیت سقفی، در پروژه هایی که برای نصب تاسیسات به کنده کاری نیاز دارند، راحت تر

 .است

 یونولیت سقفی، وزن بسیار کمی نسبت به سایر یونولیت ها دارد. 

  

 یونولیت سقفی از کجا بخرم؟

همان طور که می دانید، امروزه در اغلب ساختمان سازی ها از انواع یونولیت استفاده می شود. به همین دلیل، 

ولیت ها را خریداری نمایند. به یاد داشته باشید که اغلب افراد به دنبال مکانی هستند تا با قیمتی ارزان تر، یون

امروزه افراد زیادی برای فروش این محصوالت اقدام کرده اند که محصوالتی را با قیمتی بسیار ارزان به فروش 

می رسانند اما، کیفیت آن ها بسیار پایین است. بنابراین، اگر شما عزیزان هم قصد خرید یونولیت سقفی را 

موش نکنید که بهتر است یونولیتی را خریداری کنید که عالوه بر قیمتی مناسب، کیفیت خوبی نیز دارید، فرا

 داشته باشد. حال ممکن است سوال کنید که یونولیت سقفی از کجا بخرم؟

  

 

  

  



شما برای خرید یونولیت سقفی، می توانید به بازار فروش یونولیت سقفی مراجعه کرده و با تولید کنندگان 

بسیاری مالقات کنید. بهتر است بدانید که تولیدکنندگان بسیار زیادی در سر تا سر کشور عزیزمان ایران وجود 

ی مرغوب، تولید می کنند. آن ها، برای دارند که یونولیت های سقفی با قیمتی مناسب و در عین حال، کیفیت

توزیع و فروش محصوالت خود، نمایندگی های مجاز بسیاری را در استان های مختلف، تاسیس کرده اند که 

شما عزیزان می توانید به آن ها مراجعه کنید. در واقع، شما عزیزان می توانید عالوه بر مراجعه به بازار فروش 

 .های مجاز نیز مراجعه کنید یونولیت سقفی، به نمایندگی

  

  

 . ی لینک زیر کلیک کنید، بر روارزان ترین یونولیت سقفی برای خرید

  

  

 خرید یونولیت قیمت مناسب از بازار فروش یونولیت سقفی

شما عزیزان در هنگام خرید یونولیت سقفی، نباید قیمت را فدای کیفیت کنید. در واقع، باید یونولیتی را 

زان می توانید خریداری کنید که کیفیت مناسبی داشته باشد. اما، الزم به ذکر است تا بدانید که شما عزی

یونولیتی را خریداری کنید که هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم کیفیت آن عالی باشد. شما عزیزان برای 

، می توانید به نمایندگی مجاز و بازار فروش یونولیت سقفی خرید این نوع از یونولیت عالوه بر مراجعه به

مراجعه کنید. در این نمایندگی می توانید به طور مستقیم و بدون واسطه یونولیت سقفی  خوارزم سازه معتبر

 .را از کارخانه خریداری کنید

  

 نکات مهمی که در زمان مراجعه به بازار فروش یونولیت سقفی باید بدانید

، باید نکات مهمی را دانسته و آن ها را شما عزیزان، در زمان خرید یونولیت از بازار فروش یونولیت سقفی

رعایت کنید. در واقع، دانستن این نکات به شما کمک می کنند تا خریدی مطمئن داشته و در زمان مراجعه 

به بازار فروش یونولیت سقفی، دچار هیچ گونه مشکلی نشوید. برخی از مهم ترین این نکات که باید آن ها را 

 :ت کنید، شامل موارد زیر می باشنددر زمان خرید دانسته و رعای

  .شما عزیزان برای خرید یونولیت از بازار فروش یونولیت سقفی، باید به ابعاد و وزن یونولیت دقت کنید

 .در واقع، شما باید ابعادی را خریداری کنید که متناسب با سقف ساختمان شما باشد
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 دار است یا یونولیت بدون روکش  در هنگام خرید یونولیت سقفی، دقت کنید که یونولیت روکش

 .است

  در زمان خرید به یاد داشته باشید که یونولیت سقفی نسوز، وزن کمتری نسبت به سایر یونولیت های

 .سقفی دارد

  

  

 

  

  

 خالصه مطلب

کردیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با خرید یونولیت از بازار فروش یونولیت  ما در این مقاله سعی

سقفی آشنا کرده و سوال شما مبنی بر یونولیت سقفی از کجا بخرم؟ را پاسخ دهیم. اگر در هنگام خرید این 

ا در خوارزم سازه ارتباط محصول با هر گونه مشکلی رو به رو شدید، نگران نباشید. زیرا می توانید با همکاران م

برقرار کرده و مشکالت خود را با آن ها در میان بگذارید. عالوه بر این، اگر قصد خرید هر گونه یونولیتی را 

دارید، می توانید با همکاران ما ارتباط برقرار کرده و بهترین یونولیت های سقفی را با پایین ترین قیمت 

 .خریداری کنید



  

  .کنید کلیک اف مقاله، برای دانلود پی دی

  

 


