
محصول می باشد. خرید از نمایندگی معتبر ایزوگام دلیجان می   ، بهترین گزینه برای خرید ایننمایندگی ایزوگام دلیجان تهران

تواند باعث آسودگی خاطر شما در داشتن عایق مناسب شود. عایق های رطوبتی دلیجان در انواع مختلفی تولید می شوند.  

مشتریان عرضه می نمایندگان ایزوگام دلیجان در تهران این محصول را از درب کارخانه تحویل گرفته و با قیمت مناسب به  

 .کند

خوارزم سازه به عنوان نمایندگی فروش ایزوگام دلیجان تهران و مرکز فروش ایزوگام در تهران، امکان خرید اینترنتی را 

برای شما عزیزان فراهم کرده است و شما می توانید با تماس با متخصصین این شرکت، محصول مورد نظر خود را انتخاب  

 .و خریداری کنید

خوارزم سازه، نمایندگی نصب ایزوگام دلیجان تمامی نکات مربوط به نصب ایزوگام را مورد بررسی قرار داده و در  شرکت  

صورتی که به زیر سازی، کف سازی و شیب بندی نیاز باشد، با در نظر گرفتن هزینه های جانبی تمامی موارد الزم را  

 .ا تحویل می دهدبرطرف کرده و کار را به نحو احسن و مناسب به کار فرم

 مراحل خرید از مرکز فروش ایزوگام در تهران

برای خرید ایزوگام دلیجان تهران به قطع بهترین راه مراجعه به نمایندگی های این محصول می باشد، برای انجام خرید  ��

 :خود باید طبق مراحل زیر اقدام نمایید

 .به وبسایت خوارزم سازه مراجعه نمایید️☑

 .یان ایزوگام های تولید شده توسط این کارخانه مناسب ترین نوع را برای خود انتخاب نماییدابتدا از م ️☑

اگر نمی دانید که کدام نوع از ایزوگام برای منطقه زندگی شما مناسب تر می باشد می توانید اقدام به برقراری تماس و  ️☑

 .دریافت مشاوره از متخصصین ایران تحصیل نمایید

 .میزان مورد نیاز خود می توانید اقدام به ثبت سفارش خود در خوارزم سازه کنید پس از محاسبه️☑

عالوه بر این در صورتی که ساکن تهران باشید می توانید اقدام به بهره مندی از خدمت نصب ایزوگام در خوارزم سازه ️☑

 .نمایید

 .با ما همراه باشید ایزوگام سپهر گستر دلیجانعالوه بر این برای کسب اطالع از شرایط خرید 

  

 لیست قیمت ایزوگام دلیجان تهران درب کارخانه 

وگام، آن هم به صورت عمده، اغلب دو مورد برای خریداران اهمیت بسیار زیادی دارد، اولین نکته در زمان خرید ایز  ��

 .کیفیت و نکته دوم حائز اهمیت قیمت محصول می باشد
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خرید ایزوگام دلیجان تهران به قیمت درب کارخانه صرفا زمانی مقدور خواهد بود که فرد به جای خرید از واسطه ها   ��

 .از نمایندگی ایزوگام دلیجان تهران خرید نمایید به طور مستقیم

 :قیمت ایزوگام دلیجان تهران بنا بر دو معیار متفاوت می باشد ��

این کارخانه محصوالت خود را در سه سطح کیفی به بازار ارائه می دهد که هر کدام از این رده های کیفی قیمت   ️☑

 .متفاوتی دارند

برای مناطق گرمسیر و سردسیر به کار گرفته می شود فرایند تولید خاص خود را دارند و امروزه ایزوگام هایی که  ️☑

 .قیمت آن ها هم با قیمت ایزوگام های معمولی متفاوت است

عالوه بر این انواع دیگری از ایزوگام ها با اسم طرحدار، ایزوگام کف استخر، مایع و ... تولید و به بازار ارائه می شوند که 

 .قیمت به خصوص خود را دارند هر کدام

  

 مزایای خرید ایزوگام دلیجان از نمایندگی 

مرکز فروش ایزوگام در تهران و مراکز بسیاری را می توان یافت که اقدام به فروش ایزوگام به صورت عمده و یا  ��

تند و قصد استفاده از محصوالت  غیر عمده می کنند اما با این حال اغلب افرادی که در زمینه ساخت و ساز در حال فعالیت هس

از آنجا که خرید از نمایندگی  .این برند را دارند همواره عالقه مند به خرید از نمایندگی فروش ایزوگام دلیجان تهران هستند

 :های فروش این محصول موجب مزایایی برای خریداران می شود که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت

ن است که شما در زمان خرید از مراکز می توانید محصول خود را به قیمت رول ایزوگام عمده درب اولین نکته ای ️☑

 .کارخانه تهیه نمایید

در ضمن با مراجعه به این نمایندگی ها شما به تمامی محصوالتی که در این کارخانه تولید می شود دسترسی خواهید  ️☑

 .باز استداشت و به اصطالح دست شما برای انتخاب 

زمانی که خرید شما از نمایندگی فروش ایزوگام دلیجان تهران صورت می گیرد خدمات پس از فروش از سوی   ️☑

کارخانه به شما ارائه می گردد؛ عالوه بر این متخصصین شرکت خوارزم سازه برای خدمات اجرا و نصب ایزوگام هم اقدام  

 .به ارائه ضمانت نامه کتبی می کنند

  



 

 مده ایزوگام دلیجان تهران از نمایندگی خرید ع

اگر تجربه خرید عمده را داشته باشید می دانید که در این نوع از خرید شرایط فروش، قیمت نصب ایزوگام و کیفیت   ��

 .محصول نسبت به خرید غیر عمده محصول اهمیت بیشتری دارد

ام دلیجان تهران امکان خرید عمده ایزوگام را برای  خوارزم سازه به عنوان یکی از نمایندگان فروش اینترنتی ایزوگ ️☑

مشتریان در نظر گرفته است، برای انجام خرید ایزوگام به صورت عمده از این مرجع کافیست تا پس از محاسبه میزان 

 .مورد نیاز ایزوگام خود اقدام به انتخاب نوع محصول نمایید

به وبسایت خدمات ساختمانی خوارزم سازه مراجعه کنید و با شماره   پس از انتخاب نوع ایزوگام و مقدار آن می توانید ️☑

 .درج شده در این وبسایت تماس حاصل فرمایید

مشاورین خوارزم سازه با داشتن تخصص در زمینه فروش انواع ایزوگام می توانند بهترین مشاور و راهنما برای انجام  ️☑

 .االت شما پاسخ دهندخرید شما باشند و قبل از انجام خرید به تمامی سو

  

 .با ما همراه باشید ترین قیمت ایزوگام دلیجان در تهران ارزان اگر قصد خریدی اقتصادی را دارید در صفحه
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   نمایندگی فروش ایزوگام دلیجان در تهران

شرکت خوارزم سازه به عنوان مجری و نمایندگی مرکز فروش ایزوگام در تهران و در کشور و نمایندگی ایزوگام  ��

عمده ایزوگام تهران و انواع ایزوگام پشت بام با قیمت هایی دلیجان تهران شرایطی بسیار ایده آل را در حوزه فروش و پخش 

ساله فراهم کرده است. ارتباط با کارشناسان مرکز خوارزم سازه    15تا    10فوق العاده مناسب به همراه ارائه گارانتی نامه  

ید مطمئن با قیمت  جهت دریافت جزئیات کامل در خصوص قیمت ایزوگام اصل و نحوه خرید ایزوگام بهترین گزینه برای خر

 .مناسب است

 نحوه ارسال سفارشات توسط نمایندگی دلیجان تهران 

سفارشات مشتریان برای خرید ایزوگام دلیجان تهران از سراسر ایران پذیرفته می شود، افراد پس از تماس و ثبت   ��

شات خود را درب محل دریافت  درخواست در وبسایت خوارزم سازه بدون مراجعه حضوری می توانند به وسیله باربری سفار

 .کنید

پس از ثبت سفارش شما و طی کردن مراحل پرداخت سفارش شما از سوی کارخانه باز زده خواهد شد و در کوتاه   ��

 .ترین زمان ممکن به محل شما خواهد رسید

 

 خدمات نصب ایزوگام دلیجان در تهران 



د و باید به دست افراد متخصص و با استفاده از تجهیزات نصب یا به اصطالح اجرای ایزوگام امری تخصصی می باش ��

الزم انجام گردد، خرید ایزوگام از واسطه ها و نصب آن به صورت جداگانه می تواند هزینه تمام شده بیشتری روی دست شما  

ب ایزوگام ساختمان  بگذارد، در صورتی که خرید خود را از نمایندگان کارخانه های تولید ایزوگام انجام دهید می توانید نص

 .خود را هم با هزینه پایین تری به نمایندگی مربوطه بسپارید

خوارزم سازه این امکان را برای شما فراهم کرده است تا در صورتی که ساکن تهران می باشد بعد از انجام خرید   ��

ام دلیجان به دست متخصصین خوارزم  البته که امکان نصب ایزوگ .خود اقدام به دریافت کمک از نصاب های این شرکت نمایید

 .سازه فقط در صورتی امکان پذیر است که شما خرید خود را از همین شرکت انجام داده باشید

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید قیمت نصب ایزوگام با ضمانت کتبیبرای کسب اطالع از 

  

 انانواع محصوالت موجود در نمایندگی اصلی ایزوگام دلیجان تهر 

در گذشته های نه چندان دور ایزوگام صرفا روکشی برای عایق سازی رطوبت سقف ساختمان ها بود، اما با گذشت  ��

 .زمان انواع مختلفی از ایزوگام ها بسته به نیاز متقاضیان در کارخانه ها تولید و به بازار ارائه شده است

 :ح زیر می باشدمحصوالت تولیدی در کارخانه ایزوگام دلیجان تهران به شر

 ایزوگام های طرحدار ️✔

 ایزوگام های روکش فویلدار ️✔

ایزوگام های پودری )در این نوع از ایزوگام ها به جای فویل روی الیه آخر خود سحی پودری دارند که از جذب بیش   ️✔

 .از حد گرما جلوگیری می کند

 ایزوگام هایی با الیه سطحی سنگ ریزه دار  ️✔

ایزوگام های دورو نایلکس )این نوع از ایزوگام ها با داشتن دو الیه در ابتدا و انتهای سطح ایزوگام مقاومت بیشتری در  ️✔

 (برابر رطوبت دارند

ایزوگام های سردسیری )این نوع از ایزوگام ها برا طراحی ضخیم تر برای مناطق کوهستان و پر بارش کاربرد   ️✔

 (باالتری دارند

های گرمسیری )این نوع از ایزوگام ها ضخامت و قیر کمتری دارند و با داشتن الیه سطحی شفاف بازتاب  ایزوگام  ️✔

 (باالتری از تابش نور خورشید را دارند
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عالوه بر این ایزوگام ها بر اساس مواد تشکیل دهنده به دسته بندی های مختلفی اعم از پلی اتیلن، قیر اصالح شده با  ️✔

 .سوزنی و الیاف تیشو تقسیم می شوندپلیمر، پلی استر 

  

 .بر روی لینک کلیک نمایید هترین ایزوگام برای مناطق سردسیریبجهت کسب اطالعات بیشتر در مورد 

  

 مشخصات ایزوگام استاندارد دلیجان تهران

خانه مشتریان در هنگام خرید ایزوگام عمدتا با نام های مختلف و متعددی مواجه می شوند و معموال اقدام به خرید از کار ��

ای می کنند که بهترین ویژگی ها را در محصوالت خود جای داده است، در ادامه نگاهی به ویژگی های ایزوگام دلیجان تهران 

 خواهیم انداخت تا ببینیم که این محصول آیا ارزش خرید دارد؟ 

 .ری می کنداستفاده از ویژگی پایداری حرارتی که از داغ شدن و سرد شدن بیش از حد سطح ایزوگام جلوگی  •
 آفتاب  UV مقاومت در برابر اشعه •
 دوام و انعطاف باال در هوای بسیار سرد  •
 امکان چسبندگی باال به سطح پشت بام •
 ارائه ضمانتنامه و خدمات پس از فروش به مشتریان از سوی کارخانه تولیدی ایزوگام دلیجان تهران •
 .مقاومت در برابر نفوذ آب می گرددتراکم ذرات ریز پلیمری که موجب افزایش چند برابری  •

  

 کاربرد و کارایی ایزوگام دلیجان تهران 

در فرایند عایق سازی ساختمان از ایزوگام استفاده های متعدی می شود، برخی از کارخانه ها برای تمامی این مصارف   ��

صرفا تمرکز خود را روی تولید    و کاربرد ها محصول به خصوصی را به بازار ارائه می دهند و برخی از کارخانه ها هم

 .یک نوع از ایزوگام مخصوص عایق سازی سقف منازل می گذارند

 :کاربرد ایزوگام دلیجان تهران در فرایند ساختمان سازی به شرح زیر می باشد

 عایق سازی رطوبت دیواره های سرویس بهداشتی  ️✔

 کف استخر ها و تمامی مراکز تفریحی آبی  ️✔

 راه های مسقف جاده ایسقف تونل ها و  ️✔

 (سازه های بتنی و بهره وری های آبی )سدها ️✔
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  پارکینگ های طبقاتی ️✔

 سقف کانکس ها و فضا های زندگی قابل انتقال ️✔

 برخی از پل های هوایی ️✔

 

 ویژگی های یک نمایندگی معتبر ایزوگام دلیجان تهران 

کارخانجات مختلفی مشخص می شوند حاشیه های به خصوصی وجود  همواره در بحث نمایندگی هایی که از سوی   ��

دارد، برخی از افراد برای کسب سود بیشتر مدعی نمایندگی هستند اما زمانی که مشتری اقدام به انجام خرید خود می کند  

 .شرایط فروشی مشابه یک نمایندگی را مشاهده نخواهد کرد

 :ان تهران باید به موارد زیر توجه داشته باشیدبرای تشخیص یک نمایندگی معتبر ایزوگام دلیج

 موجود داشتن تمامی محصوالت تولید شده در کارخانه مربوط ️✔

 فروش محصوالت به نرخ درب کارخانه ️✔



 سال  ۱۰ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی به خریداران تا حداقل  ️✔

 ارائه خدمات نصب ایزوگام به مشتریان  ️✔

  سابقه باال و اعتبار در زمینه فروش و ارائه ایزوگامداشتن  ️✔

  

 راهنمای جا به جایی ایزوگام دلیجان تهران 

یکی از مواردی که قبل از نصب ایزوگام منجر به آسیب رسیدن به این محصوالت می گردد، جا به جایی و حمل اشتباه  ��

از خوارزم سازه ارسال تا درب محل برای مصرف   این محصول می باشد. گرچه در صورت خرید ایزوگام دلیجان تهران

 :کننده صورت می گیرد. در ادامه با نکاتی که در مورد نحوه حمل صحیح ایزوگام دلیجان تهران خواهیم پرداخت

 .تمامی رول های ایزوگام باید به طور عمودی و ایستاده روی سطح وسیله نقلیه قرار بگیرند •
 .ن رول ها و روی هم گذاشتن آن ها نکنیدتحت هیچ شرایطی اقدام به خواباند •
 .با چیدمان درست فضایی را فراهم کنید که رول ها در طول مسیر جا به جا نشوند •
•   

 گارانتی نمایندگی ایزوگام دلیجان تهران شامل چه مواردی می باشد؟

مه ارائه دهد، اما چیزی  پیش تر این موضوع را ذکر کردیم که یک نمایندگی معتبر برای محصول خود باید ضمانتنا  ��

است  این  کنند  می  تهران مطرح  دلیجان  ایزوگام  بهترین  فروش  نمایندگی  به  مراجعه  در زمان  کنندگان  اغلب مصرف  که 

 :ضمانتنامه های نمایندگی شامل چه مواردی می باشد

شدن ایزوگام از سطح   اولین نوع خرابی ایزوگام که نمایندگی در طول مدت گارانتی موظف به رفع آن می باشد جدا ��

سقف می باشد، توجه داشته باشید که زمانی امکان استفاده از گارانتی برای موجود است که نصب ایزوگام توسط  

 .متخصصین شرکت مربوطه انجام شده باشد

 .باشدنوع دوم خرابی ای که کارخانه موظف به رفع آن است از بین رفتن مقاومت ایزوگام در برابر نفوذ آب می   ��

 .عالوه بر این ترک خوردن و شکستن ایزوگام در طول مدت گارانتی هم شامل مفاد ضمانتنامه نمایندگی می باشد ��

  

 .وارد شوید نصب ایزوگام تهرانبرای کسب اطالعات درباره 

  

 خالصه مطلب

https://kharazmsaze.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/


در این مقاله تمامی موارد پیرامون خرید کردن از نمایندگی ایزوگام دلیجان تهران را مورد بررسی قرار دادیم. به شما توصیه  

با خرید از نمایندگی می توانید  می کنیم قبل از انجام خرید خود از اعتبار نمایندگی مربوطه اطالع کسب کنید. عالوه بر این  

با خرید ایزوگان دلیجان در تهران، خدمات پس از فروش و گارانتی   .محصول مورد نظر خود را به قیمت درب کارخانه بخرید

 .محصول به شما عزیزان ارائه می گردد

نتی به صورت عمده و غیر عمده خوارزم سازه به عنوان معتبر ترین نماینده فروش ایزوگام دلیجان تهران امکان خرید اینتر

برای انجام خرید خود با مراجعه به وبسایت این مجموعه و همچنین تماس با     را برای شما فراهم کرده و شما می توانید

 .اطالعات الزم را کسب کنید و در صورت نیاز، سفارش خود را ثبت نمایید  کارشناسان ما

  

 .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله
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