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افراد برای ساختن ساختمان، عالوه بر یونولیت های سقفی از یونولیت دیواری نیز استفاده می کنند. آن ها 

باید طبق اندازه دیوار خود، یونولیت دیواری را خریداری کرده و مورد استفاده قرار دهند. قیمت یونولیت 

قیمت  اد بهتر است که ابتدا ازدیواری نسبت به یونولیت سقفی کمی گران تر است. به همین دلیل، افر

 .اطمینان حاصل کرده و سپس برای خرید اقدام کنند سانتی 10یونولیت دیواری 

سانتی را خریداری کنید،  10اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید با بهترین قیمت یونولیت دیواری 

ابتدا باید با نمایندگی های مجاز فروش این محصول آشنا شوید. عالوه بر این، بهتر است که با ویژگی های این 

ای خرید اقدام نمایید. برای آشنایی با تمامی یونولیت دیواری و اندازه های مختلف آن نیز آشنا شوید، سپس، بر

این موارد، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چیزی که باید در رابطه با یونولیت دیواری 

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

  

 هایی دارد؟سانتی چیست و چه ویژگی  10یونولیت دیواری 

سانتی و انواع آن آشنا کنیم، بهتر است که شما  10پیش از این که بخواهیم شما عزیزان را با قیمت یونولیت 

سانتی و ویژگی های منحصر به فرد آن، آشنا کنیم. یونولیت دیواری به نوعی  10عزیزان را با یونولیت دیواری 

و یا سیمانی، از آن استفاده می شود. در واقع، از این  فوم است که در درون دیوار همانند بلوک های سفالی

محصول برای ساخت دیوار ها و یا بر روی دیوارها استفاده می شود. یونولیت دیواری دارای اندازه های مختلفی 

 .سانتی می باشد 10است که یکی از پر فروش ترین آن ها یونولیت دیواری 

درصد آن از مواد اولیه پلی استایرن  2ین نوع زا یونولیت از هوا و درصد ا 98الزم به ذکر است تا بدانید که 

تشکیل شده است. به همین دلیل، این یونولیت دارای ویژگی هایی بسیاری است که این ویژگی ها سبب پر 

سانتی، شامل موارد زیر  10فروش شدن این ابزار شده است. برخی از مهم ترین ویژگی های یونولیت دیواری 

 :ندمی باش

 یونولیت دیواری، بسیار سبک است که به همین دلیل افراد می توانند آن را به راحتی جا به جا نمایند. 

 این نوع از یونولیت به دلیل دارا بودن پلی استایرن در برابر فشار، مقاومت بسیار باالیی دارد. 

 ها در دیوارها به عنوان  این محصول در برابر صدا و حرارت مقاوم است که به همین دلیل افراد از آن

 .عایق استفاده می کنند

  سانتی نسبت به سایر یونولیت های دیواری و سقفی، بسیار راحت تر  10نصب یونولیت های دیواری

 .است



سانتی، عالوه بر ویژگی ها و مزایایی که دارد، معایبی نیز  10الزم به ذکر است تا بدانید که یونولیت دیواری 

ترین آن معایب، مقاوم نبودن در برابر حالل آلی می باشد. برای آشنایی بیشتر با یونولیت  دارد. یکی از اصلی

 .دیواری، می توانید مقاله زیر را به خوبی مطالعه کنید

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدیونولیت دیواری برای آشنایی بیشتر با

  

  

 سانتی 10نحوه خرید یونولیت دیواری 

سانتی و ویژگی های آن آشنا شدید،  10هم اکنون که شما عزیزان به طور کامل و مفصل با یونولیت دیواری 

صول را خریداری نمود؟ شما عزیزان پیش از خرید این محصول ممکن است بپرسید که چگونه می توان این مح

ابتدا باید دیوار خود را اندازه گیری کنید سپس طبق اندازه آن، این محصول را خریداری کنید. زیرا، این 

سانتی نیز طبق اندازه های  10محصول دارای اندازه ها و ضخامت های مختلفی است. قیمت یونولیت دیواری 

وت می باشد. لذا، پیش از خرید حتما نوع کارکرد یونولیت دیواری ) برای عایق کاری است یا مختلف، متفا

 .برای داخل دیوارها ( و اندازه آن را مشخص کنید، سپس برای خرید اقدام نمایید

شما عزیزان می توانید برای خرید این محصول، به بازار فروش اصلی مراجعه کنید. عالوه بر این، اگر به هر 

دلیلی نمی توانید به بازار فروش بروید، می توانید به نمایندگی های مجاز فروش یونولیت های دیواری مراجعه 

کنید. این نمایندگی ها در سر تا سر کشور عزیزمان ایران و در همه استان ها وجود دارند. اما، اگر به هر دلیلی 

ی برای رفتن به بازار را ندارید، می توانید از همکاران نتوانستید این نمایندگی های مجاز را پیدا کنید و دسترس

ما یاری بخواهید. همکاران ما در واحد فروش بدون وجود هیچ گونه واسطه ای، یونولیت دیواری را به فروش 

، بسیار ارزان تر از خوارزم سازه سانتی در 10می رسانند. به دلیل حذف واسطه ها، قیمت یونولیت دیواری 

 .سایر مکان ها می باشد

  

 است؟ چقدر  سانتی 10قیمت یونولیت دیواری 

 10قیمت یونولیت دیواری  شما عزیزان حال که با نحوه خرید این محصول آشنا شدید، بهتر است که با

ن شد، هر یک از سایزهای این یونولیت، نیز به خوبی آشنا شوید. همان طور که در بخش های قبلی بیا سانتی

دارای قیمت متفاوتی می باشند. عالوه بر این، عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر روی قیمت یونولیت دیواری 
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سانتی تاثیر مستقیمی دارند. برخی از مهم ترین این عوامل، در ادامه به طور کامل بیان خواهیم کرد. اما،  10

که با انواع سایزهای یونولیت دیواری و قیمت هر یک آشنا شوید. قیمت های مختلف پیش از آن بهتر است 

 :، به شرح زیر می باشند3سانتی با تراکم  10یونولیت دیواری 

  

 تراکم قیمت ضخامت ابعاد

(100CM) * 

(200CM) 
10 cm 

96 

 تومان  000
P8 

(100CM) * 

(200CM) 
10 cm 160000 تومان P12 

(100CM) * 

(200CM) 
10 cm 190000 تومان P17 

  

الزم به ذکر است تا بدانید که ممکن است که قیمت های ذکر شده در طی ماه های آینده کمی تغییر نمایند. 

لذا برای اطالع از دقیق قیمت ها می توانید با همکاران ما در واحد فروش، تماس حاصل نموده و از قیمت ها 

یمت انواع دیگر یونولیت ها آشنا شوید، می به صورت دقیق، اطالع یابید. عالوه بر این، اگر می خواهید که با ق

 .توانید مقاله زیر را مطالعه نموده و با قیمت انواع ورق های یونولیت، به خوبی آشنا شوید

  

  

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

  

  

 سانتی 10عوامل تاثیر گذار بر قیمت یونولیت دیواری 

 10همان طور که در بخش قبلی بیان شد، عوامل مختلفی وجود دارند که بر ری قیمت یونولیت دیواری 

 :م ترین این عوامل، شامل موارد زیر می باشندسانتی، تاثیر مستقیمی می گذارند. برخی از مه

 شرکت و برند تولید کننده 

 قیمت مواد اولیه 
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 نوع ساخت و پخت یونولیت 

 میزان متراژ یونولیت 

 ابعاد، اندازه و ضخامت یونولیت 

 هزینه های حمل و نقل 

  

 خالصه مطلب

ی سانت 10قیمت یونولیت دیواری  ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با 

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که اگر می خواهید یونولیت دیواری را ارزان تر خریداری کنید، بهتر است که 

آن را بدون وجود هیچ گونه واسطه ای بخرید. در این صورت، می توانید با پایین ترین قیمت، بهترین یونولیت 

نید. اما، در هنگام خرید به یاد داشته باشید که نباید کیفیت را فدای قیمت را در تعداد بیشتری خریداری ک

کنید و باید آن را از مکان های معتبری خریداری کنید. همکاران ما در خوارزم سازه، با داشتن چندین سل 

می رسانند. سانتی را با ارزان ترین قیمت به فروش  10سابقه، با حذف واسطه ها، بهترین یونولیت های دیواری 

برای خرید از آن ها و برقراری ارتباط، می توانید با همکاران ما تماس گرفته و یا برای ما در زیر این مقاله 

 .کامنت بگذارید

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

  


