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روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺰوﮔﺎم و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن آن ﮐﺪام اﻧﺪ؟
←

اﯾﺰوﮔﺎم ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در رول ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  10ﻣﺘﺮ ﺑﺮش ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺑﻌﺪ
از ﻧﺼﺐ ﻟﯿﺒﻞ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی در اﻧﺒﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.و ﻫﻤﯿﻦ در
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد .ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ اﯾﺰوﮔﺎم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش
ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﺰوﮔﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی و در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا و
اﻧﺘﻬﺎی اﯾﺰوﮔﺎم از ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردن ،ﻧﺼﺐ آن ﺑﻪ




ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ از روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ اﯾﺰوﮔﺎم و
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن درﺳﺖ و اﺻﻮﻟﯽ اﯾﺰوﮔﺎم ﻫﺎ ،ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ
اﯾﺰوﮔﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺰوﮔﺎم و اﺳﺘﻔﺎده از

آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﺰوﮔﺎم ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎ ﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺰوﮔﺎم ﺷﻤﺎ را آﺷﻨﺎ ﻧﻤﺎ ﻢ.
داﻧﻠﻮد  PDFاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ



در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاردی آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ؟
روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺰوﮔﺎم و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن آن
روش ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﺰوﮔﺎم در اﻧﺒﺎر
ﮐﻼم آﺧﺮ روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺰوﮔﺎم
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ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم دﻟﯿﺠﺎن
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮوی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم دﻟﯿﺠﺎن

روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺰوﮔﺎم و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن آن
از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺰوﮔﺎم ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻫﺎ در
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم دﻟﯿﺠﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد :
اﯾﺰوﮔﺎم ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﻗﺮار داد،
ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪن اﯾﺰوﮔﺎم ﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
روش درﺳﺖ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رد و ﺑﺪل ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﺰوﮔﺎم ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﻟﺒﻪ
ﻫﺎی اﯾﺰوﮔﺎم از ﻋﻤﺮ و دوام آن ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺰوﮔﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ

روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺰوﮔﺎم و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن آن

 روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺰوﮔﺎم و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن آن
 روش ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﺰوﮔﺎم در اﻧﺒﺎر

ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﺰوﮔﺎم ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺑﻪ دور از ﻧﻮر آﻓﺘﺎب و ﺑﺎد و
ﺑﺎران وﺑﺮف ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺰوﮔﺎم ﻫﺎ در آن اﻧﺒﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﺑﺎﺷﺪ.
دﻣﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎی  15درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺜﺒﺖ  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻮده و
ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ و ﺧﻨﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮاد اﺷﺘﻌﺎل زا در ﺳﺎﻟﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺰوﮔﺎم ﻫﺎ در آن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و
ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎی اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ در ﺳﺎﻟﻦ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﺰوﮔﺎم ﻫﺎ در اﻧﺒﺎر از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ اﯾﺰوﮔﺎم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺶ
ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ و ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و
ﺑﺮ روی اﯾﺰوﮔﺎم درج ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ اﯾﺰوﮔﺎم ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از ﻋﻤﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﺰوﮔﺎم  ،رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ و دوام و اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺰوﮔﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻪ ﺑﺎر آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺣﻤﻞ ،اﻧﺒﺎر و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﺰوﮔﺎم ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﮐﻼم آﺧﺮ روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺰوﮔﺎم

روش ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﺰوﮔﺎم در اﻧﺒﺎر
روش اﻧﺒﺎر داری ﻋﺎﯾﻖ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﺰوﮔﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﺮوش و
اﺟﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺼﺎب اﯾﺰوﮔﺎم در اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎ ﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
 .1اﯾﺰوﮔﺎم ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻮدی و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺰوﮔﺎم ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﺎﻻ
اﯾﺰوﮔﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﻪ ﻋﺎﯾﻖ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﻗﺮار داده ﺷﻮد .در زﻣﺎن
ﭼﯿﻨﺶ اﯾﺰوﮔﺎم در اﻧﺒﺎر دو رول اﯾﺰوﮔﺎم را روی ﻫﻢ ﻗﺮا ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﭼﺴﺒﯿﺪن ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﯾﺰوﮔﺎم ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ واﻧﺖ ﺑﺮای
ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺰوﮔﺎم ﮐﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﺰوﮔﺎم آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان رول اﯾﺰوﮔﺎم را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﻧﺨﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﮐﺎر
اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺰوﮔﺎم در آن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻦ
ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دور از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺎرش ﺑﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﮐﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﺰوﮔﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﻮار ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﮐﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮاز ﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ رول ﻫﺎ را روی ﭘﺎﻟﺖ ﻗﺮار داد و ﻧﻮار ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺖ
 .4دﻣﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸﮏ ،ﺧﻨﮏ و دارای ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺰوﮔﺎم در ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ
 5+درﺟﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  15-ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.
 .5ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﺰوﮔﺎم در اﻧﺒﺎر از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺰوﮔﺎم ﮐﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه
ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺰوﮔﺎم از ﭼﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﯾﺎ
ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ روی ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺰوﮔﺎم ﺧﻮد ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .6از ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ اﺷﺘﻌﺎل زا در اﻧﺒﺎر ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﺷﻮد و ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد
ﺳﻄﻞ ﻣﺎﺳﻪ و ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎی اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ در ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد در
ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﮐﻪ دارد دوﺑﺎره آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.

ﮐﻼم آﺧﺮ روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺰوﮔﺎم
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎ ﺪ ﮐﻪ اﯾﺰوﮔﺎﻣﯽ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺰوﮔﺎم ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﯾﺰوﮔﺎم را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﺰوﮔﺎم ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﺎ ﺪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ از “روش ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺰوﮔﺎم” ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎ ﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ
اﯾﺰوﮔﺎم ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ اﯾﺰوﮔﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﺰوﮔﺎم دﻟﯿﺠﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺰوﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم دﻟﯿﺠﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رو ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬار...
Facebook 

Telegram 

Twitter 

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ

ﺧﺪﻣﺎت

 ﺧﺎﻧﻪ

 ﺧﺮﯾﺪ اﯾﺰوﮔﺎم

 ﻣﻘﺎﻻت

 ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم

 درﺑﺎره ﻣﺎ

 ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم دﻟﯿﺠﺎن

 ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

 ﻧﺼﺐ اﯾﺰوﮔﺎم

WhatsApp 

LinkedIn 

درﺑﺎره ﻣﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺎﯾﻖ اﻟﺒﺮز ارﻏﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﻗﯿﺮ از
ﻗﺒﯿﻞ  60/70و  85/100ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﮑﻪ  .ﺣﻠﺐ  .ﮐﺎرﺗﻦ و اﻧﻮاع
ﻋﺎﯾﻘﻬﺎی رﻃﻮﺑﺘﯽ و ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ درﯾﺎ ﺑﺎم دﻟﯿﺠﺎن و ﻣﻮج ﺑﺎم
ﺷﺮق در ﺳﺎل  1392ﺑﺎ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن
اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن درﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻨﺖ آﺑﺎد در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  9000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  2350ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ .

02334572115 

09122878029 

آﭘﺎرات

 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

info@alborzearghavan.com 

 اﺗﻮﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﻠﯿﺲ راه ﺷﺮﯾﻒ آﺑﺎد ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻨﺖ آﺑﺎد اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻠﻮار ﮐﺎج ﻧﺒﺶ ﻻﻟﻪ  36ﭘﻼک 1059

اﻧﺮژی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ❤

از ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮ

