
 

 

 بسمه تعالی

 با سالم و احترام

 ساختمان و راه عرصه در پیمانکاری خدمات دهنده ارائه کاری سابقه سال 30 با ایزوگام پروشرکت 

 توانسته سازی ساختمان,  سازی جاده به خدمات این عرضه با و,  باشد می جهانی استاندارد طبق

  . نماید براورده را داخلی نیازهای از کوچکی بخش

 آوری جمع به اقدام کشور داخلی صنعت در بهتر کیفیت با خدمات ارائه راستای در پرو ایزوگام

 اطالعات,  همکاری به تمایل صورت در است خواهشمند لذا.  است نموده داخلی نیازهای از اطالعات

 شرایط تا نمایید ارسال مجموعه این به را خود بندی آب و سازی راه نیازمند های پروژه به مربوط

  . نماییم ایجاد را بهتر خدمات

 ضمنا پاره ای از سوابق اجرایی این مجموعه به شرح ذیل می باشد : 

 با هر متراژی به صورت حرفه ای ایزوگام یا همان عایق رطوبتی نصب .1

 در هر متراژی قیرگونیپروژه های حرفه ای اجرای  .2

 اجرای حرفه ای پروژه های آسفالت در هر متراژی .3

 اجرای زیرسازی و قیرپاشی .4

 اجرای پروژه های کف در هر متراژی .5

 برش آسفالت در هر متراژی .6

 سرویس های بهداشتیآب بندی  .7

 آب بندی پشت بام .8

 و ... .9

 ، ایزوگام نصب خدمات دهنده ارائه برترین شریفی مدیریت و کاری سابقه سال 30 با پرو ایزوگام

 قیمت ترین مناسب با مجرب، کادری با همراه حومه و تهران در زیرسازی و آسفالت,  قیرگونی اجرای

 . باشد می استاندارد نشان با ایزوگام های برند برترین از استفاده با و تهران در ایزوگام نصب

 عیوب تشخیص ،پیمانکاری راه و ساختمان  زمینه در فعالیت با شرکتی عنوان به ایزوگام پرو شرکت

 ترینمهم. باشد می کشور در صنعت این پیشگامان از و کرد کار به آغاز 1366 سال از پروژها مختلف

می  دربازدید رایگان از محل کار و ارائع لیست قیمت و برآورد هزینه   گروه، این خدمات و هافعالیت

 اما است، ساده نسبتا   و مشخص روش یک معمول شرایطکارشناسی و ارائه نظر درست در . باشد 

 طلب را کافی تجربه که باشد خاصی مالحظات گرفتن نظر در به نیاز است ممکن موارد از بسیاری در

   . نماید می

 شریفی -ایزوگام پرو 
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