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یونولیت، یکی از مهم ترین مصالحی است که افراد در ساختمان سازی از آن استفاده می کنند. 

یونولیت دارای انواع مختلف فشرده، سقفی و دیواری است که هر یک از آن ها دارای اندازه های 

سانتی  20مختلفی می باشند. یکی از پر فروش ترین یونولیت های سقفی و دیواری، یونولیت 

نسبت به سایر آن ها، کمی گران تر است اما، کیفیت بیشتری  سانتی 20قیمت یونولیت  .است

 .دارد

اگر شما عزیزان به دنبال خرید این نوع از یونولیت هستید، ابتدا باید مشخص کنید که می 

سانتی را بدانید و یا می خواهید قیمت ورق یونولیت دیواری  20خواهید قیمت یونولیت سقفی 

را بدانید. پس از تعیین این مورد، می توانید به نمایندگی های مجاز مراجعه کرده و سانتی  20

سانتی مد نظر خود را خریداری کنید. برای آشنایی با هر دو نوع  20با کمترین قیمت یونولیت 

 .سانتی و اطالع از قیمت آن ها، در ادامه مقاله با ما همراه باشید 20این یونولیت 

  

 سانتی چیست؟ 20یونولیت سقفی 

سانتی آشنا شوید، با یونولیت های  20شما عزیزان بهتر است پیش از این که با قیمت یونولیت 

سانتی با نام های دیگری اعم از: فوم  20سانتی آشنا شوید. یونولیت سقفی  20دیواری و سقفی 

یت، در ظاهر از بلورهای پلی استایرن، پالستوفوم و.... نیز در بازار شناخته شده است. این نوع یونول

 20ریزی تشکیل شده است که در تولید بلوک های سقفی، مصرف می گردد. یونولیت سقفی 

سانتی، دارای ویژگی های بسیاری است که این ویژگی های سبب پر فروش شدن آن شده اند 

 :که برخی از مهم ترین این ویژگی ها، شامل موارد زیر می باشند

  کمسبک بودن و وزن حجمی 

 عایق بودن در برابر صدا و حرارت 

 مقاوم بودن در برابر آب و رطوبت 



الزم به ذکر است تا بدانید که از یونولیت سقفی، عالوه بر ساختمان سازی در صنایع مختلف نیز 

استفاده می شود. زیرا، این نوع از یونولیت در برابر رشد باکتری، رشد قارچ و ورود آلودگی ها نیز 

 .مانع عبور آن ها می گرددمقاوم است و 

  

  

 

  

  

 سانتی چیست؟ 20یونولیت دیواری 

یونولیت دیواری، نوع دیگری از یونولیت است که از آن برای ساخت دیوار ها استفاده می شود و 

سانتی است. این یونولیت،  20دارای اندازه های مختلفی است که یکی از آن ها، یونولیت دیواری 

ین اغلب برای ساخت دیوارها و به جای بلوک های سیمانی، مورد استفاده افراد قرار می گیرد. ا

نوع از یونولیت، به دلیل فشرده بودن، در برابر صدا بسیار مقاوم است. به همین دلیل، اغلب در 



صانعت ساختمان سازی از آن استفاده می گردد. این نوع از یونولیت نیز همانند یونولیت سقفی 

 :باشندسانتی، دارای مزایا و ویژگی هایی است که برخی از مهم ترین آن ها، به شرح زیر می  20

 مقاومت باال در برابر صدا 

 مقاومت باال در برابر حریق و آتش سوزی 

 سبک و کم وزن بودن 

 نصب سریع و راحت 

الزم به ذکر است تا بدانید که یونولیت دیواری دارای اندازه های مختلفی است و یکی از معروف 

، چیزی نمی دانید و سانتی است. اگر در رابطه با این محصول 10ترین آن ها، یونولیت دیواری 

یا می خواهید قیمت آن را بدانید، می توانید بر روی لینک زیر کلیک کرده و مقاله مربوطه را به 

 .خوبی مطالعه کنید

  

 .، بر روی لینک زیر کلیک کنیدسانتی 10قیمت یونولیت دیواری  برای مطالعه مقاله

  

 سانتی چقدر است؟ 20قیمت یونولیت سقفی 

یمت سانتی آشنا شدید، ممکن است سوال کنید که ق 20حال که به طور کامل با یونولیت سقفی 

سانتی چقدر است؟ در پاسخ به این سوال نمی توان قیمت دقیقی را بیان  20یونولیت سقفی 

کرد. زیرا، قیمت هر یونولیت سقفی، تحت تاثیر عوامل بسیاری است و هر روز در کاهش و یا 

 87افزایش است. اما، به طور کلی می توان گفت که قیمت این محصول، هر ورق، چیزی مابین 

هزار تومان می باشد. ضخامت و وزن یونولیت سقفی، تاثیر بسیار زیادی بر  120ن الی هزار توما

سانتی، می  20روی کاهش و یا افزایش قیمت دارند. برای اطالع دقیق از قیمت یونولیت سقفی 

 .، تماس بگیریدزهخوارزم سا توانید با همکاران ما در واحد فروش
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 سانتی چقدر است؟ 20قیمت یونولیت دیواری 

سانتی، شما عزیزان ممکن است در رابطه با قیمت یونولیت  20عالوه بر قیمت یونولیت سقفی 

سوال بپرسید. در پاسخ به این سوال باید بگوییم که قیمت یونولیت دیواری  سانتی نیز 20دیواری 

سانتی نیز تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد که در ادامه به تمامی آن ها اشاره خواهیم  20

 :کرد. اما، به طور کلی می توان گفت که قیمت این محصول، به شرح زیر می باشد

  

 قیمت وزن اندازه ضخامت

20 cm 2 * 0.5 0.9 71600 تومان 

20 cm 2 * 0.5 1 78400 تومان 



20 cm 2 * 0.5 1.08 84100 تومان 

الزم به ذکر است تا بدانید که قیمت ها برای امروز هستند و در طی روزهای آینده ممکن است 

 20یمت ها کاهش یا افزایش یابند. لذا، برای اطالع دقیق از قیمت یونولیت دیواری که لیست ق

سانتی در اندازه های مختلف، می توانید با همکاران ما در خوارزم سازه ارتباط برقرار کنید. آن 

ها، قیمت دقیق هر یک از یونولیت های مد نظر شما را، برای شما عزیزان بیان خواهند کرد. 

این، شما عزیزان می توانید با مطالعه مقاله زیر، از قیمت ورق یونولیت مد نظر خود،  عالوه بر

  .اطمینان حال کنید

  

  

 . ، بر روی لینک زیر کلیک نماییدقیمت ورق یونولیت برای اطالع از

  

 سانتی 20عوامل تاثیر گذار بر کاهش یا افزایش قیمت ورق یونولیت 

سانتی، تحت تاثیر  20همان طور که در بخش های پیشین مقاله بیان شد، قیمت ورق یونولیت 

د که یک شرکت آن ها را عوامل مختلفی قرار دارد. در واقع، هر یک از این عوامل باعث می شون

با قیمتی پایین تر و شرکتی دیگر آن ها با قیمتی باالتر، به فروش برسانند. برخی از مهم ترین 

 :، شامل موارد زیر می باشندسانتی 20قیمت یونولیت  عوامل تاثیر گذار بر

  سانتی 20شرکت و برند تولید کننده یونولیت های 

  سانتی 20نوع ساخت و شیوه پخت یونولیت های 

  سانتی 20ابعاد و وزن یونولیت های دیواری و یا سقفی 

 ( نوع یونولیت ) دیواری است یا سقفی 

 هزینه های حمل و نقل 

به یاد داشته باشید که شما عزیزان می توانید برای کاهش هزینه های حمل و نقل خود، این 

ید. اما، پیش از خرید محصول را به صورت اینترنتی و از سایت های معتبر کشور خریداری کن
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حتما دقت کنید که به سایت معتبری مراجعه نمایید. همچنین، پیش از خرید حتما به ابعاد و 

 .وزن هر یک از یونولیت ها دقت کنید تا در آینده دچار هیچ گونه مشکلی نشوید

  

  

 

  

  

 خالصه مطلب

 20قیمت یونولیت  ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که حتما پیش از خرید قیمت هر سایت را با سایت دیگری  سانتی

مقایسه کنید. اما، در این هنگام توجه کنید که تفاوت قیمت هر سایت نباید با یکدیگر بسیار 

د فرق داشته باشند. اگر با این چنین چیزی رو به رو شدید، بهتر است که کیفیت را فدای زیا

قیمت نکنید و محصولی را خریداری کنید که کیفیت بهتری دارد. عالوه بر این، به یاد داشته 

باشید که برای خرید به هر سایتی مراجعه نکنید. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت 



سازه، با کم ترین قیمت انواع این یونولیت را خریداری کنید. اگر در این زمینه سوالی خوارزم 

 .دارید و یا به کمک نیاز دارید، می توانید با همکاران ما در واحد فروش ارتباط برقرار کنید

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله،

  

 


