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امروزه، استفاده از ورق های یونولیت در ساختمان سازی و صنایع مختلف، به شدت افزایش یافته است. در 

واقع، افراد از یونولیت برای ساخت سقف و دیوارها استفاده می کنند. یکی از پر مصرف ترین این ورق ها، 

ی باشد. الزم به ذکر است تا بدانید سانتی است که قیمت آن نسبت به سایر یونولیت ها، ارزان تر م 5یونولیت 

 .بر اساس تراکم، با یکدیگر متفاوت هستند سانتی 5قیمت ورق یونولیت  که

سانتی را خریداری کنید، بهتر است که آن ها را به  5اگر شما می خواهید که با کمترین قیمت ورق یونولیت 

به می شود. برای آشنایی کامل با این صورت عمده بخرید. زیرا، در این صورت، قیمت هر ورق، کمتر محاس

ورق و قیمت و نحوه خرید آن، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه 

 .با این نوع از یونولیت و قیمت آن بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

 رد؟سانتی چیست و چه ویژگی هایی دا 5یونولیت 

سانتی آشنا کنیم، بهتر است که با خود این  5پیش از این که بخواهیم شما عزیزان را با قیمت ورق یونولیت 

سانتی یکی از پر مصرف ترین یونولیت هایی است که در ساخت سقف ها و  5محصول آشنا شوید. یونولیت 

مصارف بیان شده، از این یونولیت،  دیوار ها از آن استفاده می شود. الزم به ذکر است تا بدانید که عالوه بر

اغلب برای عایق بندی، برای بسته بندی کاالهای حجیم و حساس به ضربه و .... نیز استفاده می گردد. این 

نوع از یونولیت، با مواد اولیه عالی، توسط جوانان کشور عزیزمان ایران، ساخته می شود و کیفیت بسیار باالیی 

رای ویژگی هایی است که آن را منحصر به فرد کرده است. برخی از مهم ترین سانتی، دا 5دارد. یونولیت 

 :ویژگی های این نوع از ورق های یونولیت، شامل موارد زیر می باشند

  سانتی در برابر حرارت بسیار مقاوم است 5یونولیت. 

 این نوع از یونولیت برای عایق بندی بسیار مناسب است. 

  است به همین دلیل، جا به جایی آن بسیار راحت می باشدسانتی بسیار سبک  5یونولیت. 

 این یونولیت، در برابر سرما و باد نیز مقاومت بسیار زیادی دارد. 

 سانتی چقدر است؟ 5قیمت ورق یونولیت 

سانتی، تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی قرار دارد که این عوامل، گاهی اوقات، سبب  5قسمت ورق یونولیت 

ی گردند. این عوامل شامل: شرکت و برند تولید کننده یونولیت، تراکم یونولیت، وزن یونولیت، افزایش قیمت م

ابعاد یونولیت و .... می باشند. بهتر است بدانید که عرض این نوع یونولیت، طبق نظر و خواسته مشتری تولید 

بود. اما، در پاسخ به سوال می گردد. به همین دلیل، بر اساس عرضی که دارد، قیمت آن نیز متفاوت خواهد 



چقدر است؟ می توان گفت که به طور میانگین قیمت این ورق  سانتی 5قیمت ورق یونولیت  شما مبنی بر

 :ها به شرح زیر می باشند

  

 قیمت تراکم ابعاد ضخامت

 سانتی متر  5
سانتی   200*100

 متر
P8 55000 تومان 

 سانتی متر  5
سانتی   200*100

 متر
P17 122000 تومان 

 سانتی متر  5
سانتی   200*100

 متر
P21 163000 تومان 

  

به یاد داشته باشید که قیمت های بیان شده فقط طبق اطالعاتی هستند که در جدول ذکر شده اند. لذا، اگر 

یونولیتی می خواهید که اطالعات آن با این موارد متفاوت است، بهتر است که با همکاران ما تماس گرفته و 

مطالعه کرده و از قیمت ورق های یونولیت  قیمت دقیق آن را جویا شوید. عالوه بر این، می توانید مقاله زیر را

  .اطالع یابید

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدقیمت ورق یونولیت جهت آشنایی با

  

  

 سانتی به صورت عمده و جزئی چقدر است؟ 5قیمت ورق یونولیت 

همه ما می دانیم که زمانی که تصمیم به خرید ابزار و یا وسیله ای را داریم، اگر آن را به صورت عمده خریداری 

سانتی نیز صدق می کند. اگر که شما عزیزان  5کنیم، قیمت آن کاهش می یابد. این مسئله، برای یونولیت 

یم دارید تا تعداد زیادی از این یونولیت را خریداری کنید، تخفیف شامل حال شما شده و قیمت هر ورق، تصم
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ارزان تر محاسبه می گردد. اما، زمانی که بخواهید تعداد کمی از این ورق را خریداری کنید و به اصطالح خرید 

 .شما جزئی باشد، قیمت آن بدون تخفیف محاسبه می شود

  

 سانتی از کجا بخرم؟ 5یونولیت 

 5سانتی آشنا شدید، ممکن است سوال کنید که یونولیت  5هم اکنون به طور کامل با قیمت ورق یونولیت 

سانتی را چگونه و از کجا تهیه کنم؟ در پاسخ به این سوال باید به شما عزیزان بیان کنیم که می توانید با 

کیفیت ترین یونولیت ها را خریداری کنید. اما، اگر مراجعه  مراجعه به بازار فروش یونولیت سقفی و دیواری، با

کردن به بازار برای شما دشوار است، نگران نباشید. زیرا، می توانید به نمایندگی های این بازار مراجعه کرده و 

می سانتی را بخرید. الزم به ذکر است تا بدانید که این نمایندگی ها در تما 5با کمترین قیمت ورق یونولیت 

 .استان های کشور عزیزمان ایران وجود دارند

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدیت سقفیبازار فروش یونول برای آشنایی با

  

  

اما، اگر به هر دلیلی نتوانستید این نمایندگی ها را بیابید، باز هم جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. زیرا، می 

، با کیفیت ترین یونولیت ها را با کمترین قیمت خوارزم سازه :توانید با مراجعه به سایت های معتبری همچون

خریداری کنید. شما عزیزان با خرید این نوع از یونولیت از خوارزم سازه، بدون وجود هیچ گونه واسطه ای، می 

 .سانتی و یا سایر یونولیت ها را خریداری کنید 5توانید به صورت عمده و یا جزئی، یونولیت 

  

 سانتی باید بدانید 5د یونولیت نکات مهمی که در زمان خری

سانتی، باید به نکاتی توجه کنید که دقت به این نکات سبب می شوند  5شما عزیزان برای در هنگام یونولیت 

تا در آینده دچار هیچ مشکلی نشوید. برخی از مهم ترین این نکات که باید به آن ها توجه کنید، شامل، موارد 

 :زیر می باشند

 در زمان خرید این یونولیت، به ابعاد و سایز یونولیت دقت کنید شما عزیزان باید. 

 شما متقاضیان خرید، پیش از پرداخت به عرض آن توجه کنید. 

https://kharazmsaze.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%db%8c%d9%88%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%82%d9%81%db%8c/
https://kharazmsaze.com/
https://kharazmsaze.com/


  سانتی حتما به سقفی و یا دیواری بودن آن دقت کنید 5فراموش نکنید که پیش از خرید یونولیت. 

  ا سایت های مختلف مقایسه کنید و سانتی را ب 5بهتر است که پیش از خرید، قیمت ورق یونولیت

 .سپس برای خرید اقدام نمایید

  

 خالصه مطلب

و  سانتی 5قیمت ورق یونولیت  ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با

د حتما نحوه خرید آن آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که اگر قصد خرید این یونولیت را دارید، پیش از خری

 به رو مشکالتی با استفاده زمان ر که است ممکن صورت، این غیر در تمامی نکات گفته شده را رعایت کنید. 

 توجه نیز محصول کیفیت به قیمت، به توجه بر عالوه همیشه که باشید داشته یاد به این، بر عالوه. شوید رو

ه قیمت خوبی هم داشته باشد را بخرید، می ک کیفیتی با سانتی 5 یونولیت ورق که خواهید می اگر. کنید

توانید با همکاران ما در واحد فروش خوارزم سازه، ارتباط برقرار کنید. برای برقراری ارتباط با همکاران ما کافی 

 .است تا برای ما کامنت گذاشته و یا با شماره ما تماس بگیرید

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله، اینجا

  

  


