ًوًَِ لیست هصالح پیَست شوارُ 1
 -1وف:
حیاط

سٌگ تیشِای درجِ یه تزاٍرتي

عثمِ ّوىف ٍ سیزسهیيّا ٍ پارویٌگّا

ّوىف :عثك عزاحی آرشیتىت  /سیزسهیي :گزاًیت یا
تزاٍرتي یا هزهزیت درجِ یه ایزاًی

اًثاریّا

سزاهیه یا سٌگ گزاًیت یا هزهزیت درجِ یه ایزاًی

پذیزایی ٍ ّال

سٌگ واپَچیٌَ یا ایزاًی سیوىاى

اتاقّا

سٌگ واپَچیٌَ یا ایزاًی سیوىاى یا لویٌت خارجی

راّزٍّا

سٌگ واپَچیٌَ یا ایزاًی سیوىاى یا لویٌت خارجی

تَالتّا ٍ حوامّا

سٌگ هغاتك پزٍصُ  ٍ .......عثك عزح آرشیتىت

آشپشخاًِ

سٌگ واپَچیٌَ یا ایزاًی سیوىاى

ًَرگیزّا

سٌگ تیشِای درجِ یه تزاٍرتي

پشتتام ٍ خزپشتِ

سٌگ تیشِای درجِ یه تزاٍرتي یا سٌگ گٌدهه

تزاس ٍ تالىي

سٌگ تزاٍرتي ٍ عثك عزح آرشیتىت

وف پلِّا

تزاٍرتي یا گزاًیت ًغٌش یا ًْثٌداى

وف پاگزدّا

تزاٍرتي یا گزاًیت ًغٌش یا ًْثٌداى

پیادُرٍ

هغاتك ًظز شْزداری

حیاط ساسی تا عزاحی آبًوا ٍ عزاحی تاغچِ اًجام
هیشَد (.عثك عزح آرشیتىت)

 -2دیَار:
حیاط

سٌگ تزاٍرتي هغاتك عزح آرشیتىت

سالي ٍ اتاقّا

گچ ٍ خان تا سیز سمف ساسُای ٍ سفیدواری ٍ رًگ رٍغٌی درجِ یه
ایزاًی

راُپلِّا ٍ راّزٍّا ٍ پارویٌگ

تزویثی اس سٌگ هزهزیت یا تزاٍرتي یا گزاًیت عثك عزح آرشیتىت ٍ
سفیدواری ٍ رًگ رٍغٌی درجِ یه

تَالتّا ٍ حوامّا

سٌگ یا سفیدواری عثك ًظز آرشیتىت

آشپشخاًِّا

گچ ٍ خان تا سیز سمف ساسُای ٍ سفیدواری ٍ رًگ رٍغٌی درجِ یه
ایزاًی

ًَرگیزّا

عثمِ اٍل سٌگ اس ًَع تزاٍرتي ٍ عثمات تاال سیواًىاری

ًوای شوالی

هغاتك عزح آرشیتىت

ًوای جٌَتی

هغاتك عزح آرشیتىت

ًوای شزلی(هجاٍر ّوسایِ)

سیواىواری ٍ آستز ٍ رٍیِ سفید

ًوای غزتی(هجاٍر ّوسایِ)

سیواىواری ٍ آستز ٍ رٍیِ سفید

لزًیش اتاقّا ٍ سالي

سٌگ یا  MDFاتشار خَردُ

دیَار پشتتام

سٌگ تزاٍرتي یا گٌدهه

دیَار اًثاری

سزاهیه ایزاًی سفید درجِ یه

ایشٍگام یا لیزٍگًَی سزٍیسّا ٍ آشپشخاًِ ٍ تالىي ٍ تام ٍ ًصة وفشَر جْت تالىي (حوام 1هتز ،سزٍیس ٍ
آشپشخاًِ ٍ تام  50ساًتیهتز)
وف ٍ دیَار پیلَت تِعَر واهل ایشٍگام یا دٍ الیِ لیزٍگًَی شَد( .ارتفاع  50ساًتیهتز)
دیَار چیٌی ٍاحدّا تا تلَن سثه سیواًی هاًٌد لیىا  15ساًتی تزای دیَار خارجی ٍ  10ساًتی تزای
داخلی دیَار تا رػایت هثحث 19

 -3دربّا پٌجزُّا ٍ شیشِّا ٍواتیٌت:
درب اتاقّا ٍ راّزٍّا ٍ سزٍیسّا ٍ راُپلِّا ٍ درب
ٍرٍدی آپارتواى

هغاتك عزح آرشیتىت ،توام چَب ،ساخت شزوتّا یا
پیواًىاراى ایزاًی

درب ًَرگیزّا

آلَهیٌیَهی تا شیشِ دٍجدارُ ،ساخت شزوتّا یا
پیواًىاراى ایزاًی

پٌجزُ اتاقّا ٍ راّزٍّا ٍ راُپلِّا ٍ سزٍیسّا

آلَهیٌیَهی دٍ جدارُ سىَریت ساخت شزوتّا یا
پیواًىاراى ایزاًی

درب خزپشتِّا ٍ اًثاری

در آٌّی عثك استاًدارد

درب هاشیيرٍ ٍرٍدی هجتوغ

آٌّی عثك عزح آرشیتىت

درب آدمرٍ ٍرٍدی التی

توام چَب عثك عزح آرشیتىت ٍ ساخت شزوتّا یا
پیواًىاراى ایزاًی

درب وودّا

توام چَب عثك عزح آرشیتىت ٍ ساخت شزوتّا یا
پیواًىاراى ایزاًی

شیشِ دٍجدارُ سىَریت استاًدارد ایزاًی – رًگ شیشِ عثك عزح آرشیتىت
واتیٌت آشپشخاًِ  MDFیا توام چَب عثك عزح آرشیتىت(هدرى یا والسیه)  /ساخت شزوتّا یا
پیواًىاراى ایزاًی

 -4سمف:
پارویٌگّا ،اًثارّا ،راّزٍّای سیزسهیيّا

وٌاف تا رًگ رٍغٌی ایزاًی درجِ یه

راُپلِّا

راتیتسواری ٍ سفیدواری ٍ رًگ رٍغٌی درجِ
یه ایزاًی

تَالتّا ٍ حوامّاٍ آشپشخاًِّا ٍ ّال ٍ پذیزایی ٍ
اتاق خَابّا ٍ راّزٍّای ٍاحدّا ٍ التی جلَی
آساًسَر ٍ التی ّوىف

راتیتسواری ٍ سفیدواری ٍ رًگ رٍغٌی درجِ
یه ایزاًی

ًَ -5ع اسىلت:
ًَع اسىلت

تتٌی -عثك عزح هشاٍر ساسُ

 -6سیستن آتزساًی:
لَلِّا ٍ اتصاالت

لَلِ سفید گالَاًیشُ ٍ سَپزپایپ یا جَرج فیشز

شیزآالت

ٍیيسٌتیيٌّ-س گزًٍِّ -یَفزم

سیٌه ظزفشَیی

درجِ یه ارٍپایی

 -7تزق ٍ ًَرپزداسی:
چزاؽ ٍ LED

درجِ یه خارجی – شاپلیي -شیلِ ٍ.....

تاتلَ تزق ٍاحدّا

هغاتك عزاحی هشاٍر تزق ،ساخت شزوتّا یا
تاتلَساسی ایزاًی تا لغؼات درجِ یه خارجی یا
ارٍپایی
Iphone/Sumsung/Komax

آیفَى

َّاوشّا

هغاتك ًظز هشاٍر هىاًیىال

ولید ٍ پزیش

درجِ یه خارجی ارٍپایی /اشٌایدر  /تزوز EDCOیا ... ٍ ABB

ًَع سین
ًَرپزداسی حیاط ،پارویٌگّا ،راّزٍّاّ ،ال ٍ
پذیزاییًَ ،رگیزّا ٍ ًوای جٌَتی ٍ شوالی ٍ پشت-
تام

واتل خزاساى یا هغاى
هغاتك ًظز عزاح ًَرپزداسی

وٌتَرتزق هجشا تزای ّز ٍاحد
سینوشی  4خظ تلفي تزای ّز ٍاحد
اجزای واتلوشی سین هاَّارُای ٍ آًتي هزوشی
 -8گاس:
لَلِ
اتصاالت
شیزآالت

لَلِ هَرد ًظز تأیید ساسهاى ًظام هٌْدسی ٍ عثك
استاًدارد شزوت گاس

لغغ وي تزای ّز ٍاحد تصَرت هجشا
 -9فاضالب :
تَالت فزًگی

ٍیتزا ،دٍراٍیت ،شَاپس ،گزٍِّ ،تَتی،Selles ،
،Canadian Standard

واتیٌی رٍشَیی

ٍی سٌتیي ،آرهادی آرتٍ ،یتزا

ًصة َّاوش ٍ رٍشَیی تزای توام ٍاحدّا
 10سزهایش :
چیلز هزوشی تا تزًد هههستز ،ههوَی ،ارهگ ،سٌیىَاتارا
فيوَیل هجشا تزای ّز فضا اس تزًد سیٌىَاتارا -هههستز -هه وَی
 -11گزهایش :
سیستن هزوشی تا تَیلز درجِ یه ایزاًی

:  آساًسَر-12
Wittor-Mit subishi- Fuji tech

آساًسَر

