پیَست لشاسداد هطاسوت دس ساخت
لیست هطخصات فٌی ،اجشایی ٍ هصالح ساختواًی
سدیف
1

اسىلت

فلضی پیچ ٍ هْشُ ای

2

سمف

عشضِ فَالدی

3

دیَاسّای خاسجی

سیوٌت تَسد

4

دیَاسّای داخلی

5

لَلِ ّای سشد ٍ گشم

6

سیستن سشهایص ٍ
گشهایص

فایثش تَسد تا الیِ داخلی پطن
سٌگ

هطاتك تا همشسات هلی ساختواى

هاتمی دیَاسّا  CLCیا تلَن لیىا

سَپش پایپ ٍ عایمىاسی

اجشا دس صیش سمفْا

ّیتاچی ،گَدهي،لیٌىس،

هجضا ٍ هستمل تشای ّش ٍاحذ

تشاست Carrier،یا هطاتِ
لَلِ ّا ٍ اتصاالت اص ًَع پَش

ساصًذگاى دسجِ یه ایشاًی

فیت سایلٌت یا سَپش سایلٌت

سَپش پایپ  ،پلیشاى

دسجِ یه تشویِ ای یا لگشاًذ
(ساخت الثشص ایشاى) یا هطاتِ

Visage(Turkey) ,
)Legrand(Iran

ضذ سشلت دسجِ یه

ایشاًی دسجِ یه یا خاسجی هطاتِ

 HDFدسجِ یه یا چَتی ٍ

دسب ٍسٍدی التی چَتی دسجِ یه

7

سیستن فاضالب

8

ولیذ ٍ پشیض

9

دستْای ٍسٍدی ٍاحذّا

11

دستْای داخلی

11

ضیشآالت

گشٍِّ  ،هطاتِ یا تْتش

واتیٌت آضپضخاًِ

سیل ٍ لَال  ٍ Blumدستْا ٍ

 MDFدستْا اص  AGTتشویِ یا

تذًِ ّا اص  MDFدسجِ یه

تشًذ هطاتِ – تذًِ ّا سفیذ

صفحِ واتیٌت  HPLیا سٌگ

صاتًَی تایلٌذی یا تایَاًی

هصٌَعی (وشیي)

(ٍاًاچای یا هطاتِ)

دستگیشُ ّا هطاتك تا ًَع

واتیٌت َّایی  91ساًتیوتش

12

چاسچَب فلضی تا ًظش آسضیتىت تا ًظش آسضیتىت

صفحِ 1

واتیٌت آضپضخاًِ (اداهِ)

واتیٌت – دسجِ یه

پیص تیٌی تعثیِ فش ٍ هاوشٍفش

پاخَسّا اص آلَهیٌیَم یا PVC

تَواس

َّد ٍ گاص صفحِ ای 91
ساًتیوتش خاسجی
سیٌه خاسجی
سٌگ هشهشیت دسجِ یه ایشاًی

13

پَضص وف ٍاحذّا ٍ

یا سشاهیه لویٌت ضذُ چیٌی

التی اصلی

دسجِ یه تا ًظش آسضیتىت -

 61x61یا 81x81

وفساتی دس صَست لضٍم
پاسوت دسجِ یه خاسجی یا
14

پَضص وف اتالْای خَاب هطاتِ پَضص وف ٍاحذ تا ًظش
آسضیتىت

15

پَضص وف ٍ دیَاسّای

واضی ٍ سشاهیه دسجِ یه

حوام ٍ سشٍیس تْذاضتی ایشاًی یا دسجِ یه چیٌی

16

تَالت فشًگی

17

ٍاى جىَصی

18

سٍضَس دستطَیی

19

دستگیشُ دستْای داخلی

آسضیتىت

دسجِ یه تشویِ ای یا ایتالیایی
(ساخت چیي)
پشضیي استاًذاسد(ایشاًی) یا
هطاتِ خاسجی
هشٍاسیذ  ،پاسس سشام یا تشًذ
دسجِ یه هطاتِ ایشاًی (سٍواس)
یا سٌگی (تَواس)

21

تشًذّای تشتش ایشاًی تا ًظش

هاًذلی ایتالیا (چیٌی) یا هطاتِ
خاسجی

دستگیشُ ٍسٍدی اصلی

دسجِ یه خاسجی( وشُ ای یا

ٍاحذّا

اسٍپایی ) تا سٌسَس لوسی یا

صفحِ 2

تا واتیٌت ضذ آب (چیٌی دسجِ
یه یا تشویِ ای)

سیستن وذیٌگ
21

سمف وارب

22

ضَهیٌِ

23

التی ٍاحذّا

دوَساتیَ تا ًَس هخفی ٍ ّالَطى

ساتیتس ٍ گچ یا صفحات پیص

ٍ اتضاس سادُ طثك ًظش آسضیتىت ساختِ
یىعذد تشای ّش ٍاحذ

گاصی ٍ یا تشلی دوَساتیَ
سمف اص ساتیتس ٍ گچ یا صفحات

دوَساتیَ تا ًَس هخفی ٍ اتضاس

پیص ساختِ

سادُ طثك ًظش آسضیتىت

دیَاسّا گچ ٍ واغز دیَاسی یا
سٌگ ًوا ٍ یا چَب ًوا

24
25
26

آیفَى ٍ سیستن استثاط

تشًذ دسجِ یه وشُ ای یا

داخلی

اسٍپایی

ًشدُ ّای حفاظتی

استیل یا چَتی یا تلفیمی

پَضص ًْایی دیَاسّای

هٌاسة جْت سًگ ٍ یا واغز

ٍاحذّا

دیَاسی

27

لشًیض ٍاحذّا

28

آساًسَس

29

هحَطِ ساصی

31

پٌجشُ ّا

سٌگی ٍ یا ام دی اف تِ استفاع
حذالل  15ساًتیوتش

لاتلیت استثاط داخلی تا سشایذاسی
تا ًظش آسضیتىت

تا ًظش آسضیتىت
ً 8فشُ – دسب تلٌذ-واتیي استیل

 KONE,SCHINDLER,OTIS,یا تلفیك چَب ٍ استیل تا ًظش
ThyssenKrupp
آسضیتىت – وف سٌگ – دٍ دسب
یا اطلس-ته (ایشاى)
– داسای سیستن Blackout ,
3VF

31
32

الیتیٌگ،دسخت ٍ دسختچِ ّای
تضییٌی
دٍجذاسُ  upvcدسجِ یه یا
دٍجذاسُ آلَهیٌیَم

ساُ پلِ ّا ٍ دیَاس ساُ پلِ

سٌگ گشاًیت  ،تشاٍستي یا

ّا ٍ دیَاس پاسویٌگْا

هشهشیت

وف پاسویٌگ

سٌگ گشاًیت یا هطاتِ

صفحِ 3

تا ًظش آسضیتىت
یشاق دسجِ یه خاسجی
تا ًظش آسضیتىت
تا ًظش آسضیتىت

تلفیك سٌگ تشاٍستي  ،چَب ًوا
 ،آجش ٍ سًگ هخصَظ ًوا –

33

ًوا

34

تشق ساختواى

35

سیستوْای حفاظتی

36

وٌتَس آب ٍ گاص

هجضا تشای ّش ٍاحذ

37

چاُ

یه حلمِ جْت فاضالب

38

پطت تام

ایضٍگام دسجِ یه ٍ هَصاییه

39

َّاوطْا

هجضا تشای ّش سشٍیس

41

وف ضَس

تشاس ٍ پاسویٌگْا

تا ًظش آسضیتىت ٍ هاله

ًَسپشداصی
هجْض تِ چاُ است ٍ سیوىطی
است تشای تواهی پشیضّا ٍ سایش

تاتلَّای تشق تا ولیذ هحافظ جاى

هصشف وٌٌذُ ّا
اعالم حشیك ٍ سیستن اهٌیتی
هذاستستِ

41
42
43
44
45

صفحِ 4

اًطعاب گاص دس تشاس
پیص تیٌی جْت اتصال تِ فاضالب
ضْشی

َّاوص چاُ تا پطت تام هطاتك
استاًذاسد ٍ ًٍت فاضالب

