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 وف: -1
 

 ای درجِ یه تزاٍرتيسٌگ تیشِ حیاط

ّوىف: عثك عزاحی آرشیتىت / سیزسهیي: گزاًیت یا  ّاّا ٍ پارویٌگٍ سیزسهیي عثمِ ّوىف

 تزاٍرتي یا هزهزیت درجِ یه ایزاًی

 سزاهیه یا سٌگ گزاًیت یا هزهزیت درجِ یه ایزاًی  ّااًثاری

 سٌگ واپَچیٌَ یا ایزاًی سیوىاى  ٍ ّالپذیزایی 

 سٌگ واپَچیٌَ یا ایزاًی سیوىاى یا لویٌت خارجی ّااتاق

 سٌگ واپَچیٌَ یا ایزاًی سیوىاى یا لویٌت خارجی راّزٍّا

 سٌگ هغاتك پزٍصُ ....... ٍ عثك عزح آرشیتىت  ّاّا ٍ حوامتَالت

 سٌگ واپَچیٌَ یا ایزاًی سیوىاى آشپشخاًِ

 ای درجِ یه تزاٍرتيسٌگ تیشِ ًَرگیزّا

 ای درجِ یه تزاٍرتي یا سٌگ گٌدههسٌگ تیشِ ٍ خزپشتِ تامپشت

 سٌگ تزاٍرتي ٍ عثك عزح آرشیتىت تزاس ٍ تالىي

  اًیت ًغٌش یا ًْثٌداى تزاٍرتي یا گز ّاوف پلِ

 اًیت ًغٌش یا ًْثٌداى تزاٍرتي یا گز وف پاگزدّا

 هغاتك ًظز شْزداری  رٍپیادُ

ًوا ٍ عزاحی تاغچِ اًجام حیاط ساسی تا عزاحی آب

 شَد.) عثك عزح آرشیتىت( هی

 

 دیَار: -2
 

 سٌگ تزاٍرتي هغاتك عزح آرشیتىت  حیاط

ای ٍ سفیدواری ٍ رًگ رٍغٌی درجِ یه گچ ٍ خان تا سیز سمف ساسُ ّاسالي ٍ اتاق

 ایزاًی 

تزویثی اس سٌگ هزهزیت یا تزاٍرتي یا گزاًیت  عثك عزح آرشیتىت ٍ  ّا ٍ راّزٍّا ٍ پارویٌگپلِراُ

 واری ٍ رًگ رٍغٌی درجِ یه سفید

 واری عثك ًظز آرشیتىتسٌگ یا سفید ّاّا ٍ حوامتَالت



ای ٍ سفیدواری ٍ رًگ رٍغٌی درجِ یه گچ ٍ خان تا سیز سمف ساسُ ّاآشپشخاًِ

 ایزاًی

 تزاٍرتي ٍ عثمات تاال سیواًىاریعثمِ اٍل سٌگ اس ًَع  ًَرگیزّا

 هغاتك عزح آرشیتىت  ًوای شوالی 

 هغاتك عزح آرشیتىت ًوای جٌَتی

 واری ٍ آستز ٍ رٍیِ سفیدسیواى )هجاٍر ّوسایِ(ًوای شزلی

 واری ٍ آستز ٍ رٍیِ سفیدسیواى )هجاٍر ّوسایِ(ًوای غزتی

 اتشار خَردُ  MDFسٌگ یا  ّا ٍ ساليلزًیش اتاق

 سٌگ تزاٍرتي یا گٌدهه تامپشتدیَار 

 سزاهیه ایزاًی سفید درجِ یه  اًثاریدیَار 

هتز، سزٍیس ٍ 1ًصة وفشَر جْت تالىي )حوام تام ٍ ٍ  ّا ٍ آشپشخاًِ ٍ تالىيایشٍگام یا لیزٍگًَی سزٍیس

 هتز(ساًتی 50 ٍ تام آشپشخاًِ

 هتز( ساًتی 50شَد. )ارتفاع عَر واهل ایشٍگام یا دٍ الیِ لیزٍگًَی وف ٍ دیَار پیلَت تِ

ساًتی تزای  10ساًتی تزای دیَار خارجی ٍ  15سیواًی هاًٌد لیىا دیَار چیٌی ٍاحدّا تا تلَن سثه 

 19تا رػایت هثحث  داخلی دیَار

 

 ّا ٍواتیٌت:ّا ٍ شیشِّا پٌجزُدرب -3

 
ّا ٍ درب پلِّا ٍ راٍُ راّزٍّا ٍ سزٍیس ّادرب اتاق

 ٍرٍدی آپارتواى 

ّا یا هغاتك عزح آرشیتىت، توام چَب، ساخت شزوت

 پیواًىاراى ایزاًی

ّا یا آلَهیٌیَهی تا شیشِ دٍجدارُ، ساخت شزوت درب ًَرگیزّا

 پیواًىاراى ایزاًی 

ّا یا آلَهیٌیَهی دٍ جدارُ سىَریت ساخت شزوت ّا ّا ٍ سزٍیسپلِّا ٍ راُّا ٍ راّزٍاتاق پٌجزُ

 پیواًىاراى ایزاًی 

 در آٌّی عثك استاًدارد ٍ اًثاری ّادرب خزپشتِ

 آٌّی عثك عزح آرشیتىت  رٍ ٍرٍدی هجتوغدرب هاشیي

ّا یا ٍ ساخت شزوت توام چَب عثك عزح آرشیتىت التیرٍ ٍرٍدی درب آدم

 پیواًىاراى ایزاًی 
ّا یا ٍ ساخت شزوت توام چَب عثك عزح آرشیتىت درب وودّا

 پیواًىاراى ایزاًی



 رًگ شیشِ عثك عزح آرشیتىت –دٍجدارُ سىَریت استاًدارد ایزاًی شیشِ 

ّا یا یا توام چَب عثك عزح آرشیتىت)هدرى یا والسیه( / ساخت شزوت MDFواتیٌت آشپشخاًِ 

 پیواًىاراى ایزاًی 

 

 سمف:  -4

 
 وٌاف تا رًگ رٍغٌی ایزاًی درجِ یه  ّاّای سیزسهیيّا، راّزٍ، اًثارّاپارویٌگ

واری ٍ رًگ رٍغٌی درجِ واری ٍ سفیدراتیتس ّاپلِراُ

 یه ایزاًی

ّا ٍ ّال ٍ پذیزایی ٍ ٍ آشپشخاًِّاّا ٍ حوامتَالت

ّا ٍ التی جلَی ّای ٍاحدّا ٍ راّزٍاتاق خَاب

 آساًسَر ٍ التی ّوىف

واری ٍ رًگ رٍغٌی درجِ واری ٍ سفیدراتیتس

 یه ایزاًی

 

 ًَع اسىلت:  -5
 

 عثك عزح هشاٍر ساسُ  -تتٌی ًَع اسىلت 

 

 سیستن آتزساًی: -6
 

  َرج فیشز لَلِ سفید گالَاًیشُ ٍ سَپزپایپ یا ج ّا ٍ اتصاالتلَلِ

 ًیَفزم  -ٌِّّس گزٍ-سٌتیيٍیي شیزآالت

 درجِ یه ارٍپایی سیٌه ظزفشَیی

 

 تزق ٍ ًَرپزداسی: -7
 

 شیلِ ٍ..... -شاپلیي –درجِ یه خارجی  LEDچزاؽ ٍ 

ّا یا  هغاتك عزاحی هشاٍر تزق، ساخت شزوت تاتلَ تزق ٍاحدّا

تاتلَساسی ایزاًی تا لغؼات درجِ یه خارجی یا 

 ارٍپایی

  Iphone/Sumsung/Komax آیفَى



 هغاتك ًظز هشاٍر هىاًیىال ّاَّاوش

 ٍ ... ABBیا  EDCOدرجِ یه خارجی ارٍپایی/ اشٌایدر / تزوز ولید ٍ پزیش

 ًَع سین
 هغاىواتل خزاساى یا 

ّا، راّزٍّا، ّال ٍ ًَرپزداسی حیاط، پارویٌگ

-پذیزایی، ًَرگیزّا ٍ ًوای جٌَتی ٍ شوالی ٍ پشت

 تام

 پزداسیهغاتك ًظز عزاح ًَر

 هجشا تزای ّز ٍاحد  تزقوٌتَر

 خظ تلفي تزای ّز ٍاحد  4وشی سین

 هزوشیای ٍ آًتي هاَّارُ وشی سیناجزای واتل

 

 گاس: -8

 لَلِ
لَلِ هَرد ًظز تأیید ساسهاى ًظام هٌْدسی ٍ عثك 

 استاًدارد شزوت گاس
 اتصاالت

 شیزآالت

 تصَرت هجشالغغ وي تزای ّز ٍاحد 

 

 فاضالب : -9

 ،Sellesٍیتزا، دٍراٍیت، شَاپس، گزٍِّ، تَتی،  تَالت فزًگی

Canadian Standard ،  

 دی آرت، ٍیتزا ٍی سٌتیي، آرها واتیٌی رٍشَیی

 ًصة َّاوش ٍ رٍشَیی تزای توام ٍاحدّا

 

 سزهایش : 10

  ، سٌیىَاتارا وَی، ارهگهستز، ههچیلز هزوشی تا تزًد هه

  هه وَی -هستزهه -وَیل هجشا تزای ّز فضا اس تزًد سیٌىَاتارافي

 

 گزهایش : -11

 سیستن هزوشی تا تَیلز درجِ یه ایزاًی 

 

 



 آساًسَر : -12

  Wittor-Mit subishi- Fuji tech آساًسَر

 

 
 


